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 مقفل ري قملاناست ةماقالأ. شو هتقملل ١ نم هيوم لا لأن هنا داي لس عدلا هلي 1

 أ اوفنصف هفراوع فوقع كذاو فيلأتلا ةعانصا ب فاوفلأف هفراععم فسقأ كرو هكدعل راق

 هومعنلا لس اولضؤ ٠ نمفرشأو يل ملك ع مالسلاوةالصلاو . فئئاصتلا نحأ

 ا هصمخلت هقفلا ن نمىوح تاكد كاهن اقذع .راصتاردص هتءادصو هرانآ ةضاقدإ 1 ١ ىلعو

 كرو اهاصحأ لربك لور شسردا ا هك .ماتبهذملا ةمأ فالخ ن هعمجهنأ ىلع

 هاما للقلق لانو م هوىجعا بهذلا نانأ اهاعوالاةردانفلؤم ىذل

 ردهللو عقال افلا فدا امدقلاو مفرالا فرشلا قةئدنلا حما هيلصالو

 0 اناعاوابارغا موءيدص نس-هلو انانطاو ازا مهتئالث

 جيف لا نيافت مهلعت دراوتو يحتل ةءانص مهمف تعج اعضواونسحو

 هعلاطدقوال فدكو انلع هّء ءاندربأس ءرطو الحا ارؤسأو راصوىّبح

 لضافلا همق نحل هلم مالعا ءاسعم ردو امها ةعأندا

 الف ىواربلا نج رااد.ع يش ثلالماعلاملاعلاو لماكلا
 هتعلاطع لصد#و اهدج هلم دق ومها لذ.ت نأورغ

 ىذلاد.سلا ةعيطعهعبط ناكو اهدح هّتساردو

 ردن ىذلاد_>والاو 0 هةعارس تدوم

 مهاربادمل اةرمض> هلاك ةغال لاى

 فراعملا ةمعج هّمذ ىلع ىبليوملا

 لئاوأف هما ناكودد رصملا

 ١ مب هنسىلوالا ىداج

 وجا رمل مس اييسسا | ا م ل ل يي يسم



 آ ُ (نيعملا متن م ثلاثلاءزجما) هم

 ةكرتلا تناكولاك (ما ةقفاوم ةكرتلاو مصل نيب ناكن اف هلوق) معلابانش هطضاذك اهرمكو ْ
 سدسلاب ةقفاوماه دم هرشع هنا نعي ونيعن راو هنأت مب ققولا تلطاق هللا هذه قرشع هيناتا

 ىلع ن ثالث و ةتسوهو لصاسحلا مسقاو ةنالث كلذو ةكرتلا قفو فر شعانما ىهو جوزلاماهس برضاف

 ةشاق ىهو بالا ماهعس برضامت جوزال ىهف فصاو 0 اندةعبرأ جرخب ةيناقوه و عمصتل ذو |

 ماللاذكو ب الل ىهفريناندةثالث جر خت ةيناسعلا ىلع نورشعو ةعدرأوهو لصاسحلا مسقاو ةنالثلا ف

 ةقفاوم ةكرتللو ممستلا ند ناكنأذ
 جيمستلا نم ثراو لك ماهسبرضاف
 قفو ىلع خلمملا مسق | مث ةكرتلا فو ىف

 تراولا كلذ بدصت لصاحلاو يدهن |
 مرغ لكح ندنودلاءاضق ىفو
 ةئالثو ةثالثج رخ ةسناملا ىلع نوثال وهو لصاحلا مسقاو ةئالثلا ف ةريشعوهو نبالا ماهس برضا 00 0 2 ٍ
 ىلكرشعة سوهو لصاحلا مقاو ةثالثلا ف ةسجن ىهو تنب لكاس برعذا نبال ىسهفرانيد عادا فىد دا “لول عد 3

 هتروص (غانوبدلاح و نبب قفولا كاف وق) تنيلكوانيد ناسا ةعبسو رانبدج رضةينا
 اصنشيدلا انعجو ريناند ةسيخرش الو ربناندةرشعد حاول هملع ناكو رين اندةعست كريو ص“ تام

 هل نمنيدانب رضاذاف ثلثلابةقف او مرشع سل او ةعستلا نيد و يمصتلا هلزتع ىهو رشعةس+ عومج ا
 و يراخلا ناك ة سوهو ميمصتلا قذو ىلع ل صاحت ا|ذهانعستازاف نوثال' لصح ةعستلا تاق ةرسشع
 اذافرمثعة سن لصح ةئالث ىنعأ ةكرتلا قفو ىفة سجن هل نم نمدانب رض اذاو ةرمثعهل ناكن مبدصن هس
 ةكرتلا نا ان_ضرفولو ةسج هل ناكنم بدصن ةئالئوهو ج راخلا ناكريمجتلا ثلث ىلعغابمل اذهان مق
 نيد برضي ذقيف- شءانمةكرتلاو مصل نم, ناكرشعةئالث ةروك ذملاةروصلا ف ةروكحذملا
 3 ةسجوهو يمصتلا لكىل_عغابملا!ذهانمس# اذافن ثالئوةنام ل صحمف ةكرتلا لكى ف ةرشعلا بحاص
 عيجى ةسمخلابحاص نداض.أ برضد و ةرشعمل ناكنمسدصن ناثلثو هيناموهو جراخا ناك
 هل ناكنمسدصتوهف ثائوةعب راب رخرشءة دج ىلع غلبملا ذ هانم اذاؤ ستسو ةسج غاب ةكرتلا
 عم سما, ةقفاوم يمجتلاو : كحرتلا نيب ناكريناندةسج ةكرتلاناةروصلا كلت ىف انضرفولو ةسخ
 مسقاو دحاو وهوةكرتلا سجى ةرشعلا بحاسم ندبرضاف هلع تهيناكنيلخادتمام- توك

 نءرثك امرغلاو نودئانةكرتلا

 نوبدلا عو# نم قذولاباطاهدحاو

 ةنياسامهتدب ناك ناقةكرتلا نيدو
 ةكرتلا عمجب ف يرغ لكي دب رضاف
 نويدلا ع وه ىلع لصاملا مس 5

 ندر رضافةقفاوءامهنبب ناكناو
 مقام ةكرتلا قفوىف م رع لك

 افندلا حو قفو ىلع صاح
 الو مر غلا كلذ بصتوهق جرخ

 جراختلاىف عرش ةعدقلا نم غرف

 ىلعةئرولا نمحاص نمو) لاقف
 ىا يتلا نمهماهس حرطاف (ئ

 هل نكنم سمصن ثائو ةنالثوهو ب راخلا نوكف تال وهو صنل | سجن ىل_عةرمش ءوهو لصاخحملا 1 ًُ 7 نكمل ناكهلعجاف) لمس ا لصانم
 ةئالثوهو عصقتلا قفو ىلع ل ماسمما مهقاوقكرتلاتفو فة قا حاسم 1 ا ا لحامل ن*( قانا
 هلءجافهلوق) ىاحرحلا رش ىفاذك ةسهتمل ناكزم بيصن نال ود حاووهو جراسا ن وكمف و 1 ن*قين*
 قوتسا هن اكل عج لب نكمل هن اك هلءج نك<ف.ك-ف هددصن لدن ضيق هنالرطت هنق ( نكي ناك نمهماهسحرطامثحلاضملادوجو عم

 ناكل نكنلهن اكب وزلا لعجول راشلاهرك ذىتلا ةروصلا ىف مهءامصنانوقاسلا فوتس ملو همدصن
 هدأت نكلو ص رغلادعب املا هنالن امبس مالو نمل ان مج وزلا جورخ دعب ثلثلا هنال مهس مالل
 مهسوهو سذسلا قيف هكديذحأ هافوتسادقو ةنالثفصنلاج وزالو هس ن مناهبسوهو لكلا ثلث
 نءتدونو مأو بالت خالات اصفاحوزو تاقرغتمتاومخا ثالث تفلخو أر ملا تتامولاذكو مال
 || نممهل ناك ام ىلعمالت الا م_مسو بال تخاللمهسو ج وزال ةئالثاساس مسمي ىقاملا ناكنعيلا

 تاغجولو سجن قب ةثالثوهو ارمصن تالا تفوتسا اذاف هن امم ىلا لوعتو هس نماهلص أ نال همنا

 ةيقبماهس ىلع تنام مقاو ميهتلا

 حيوزلا اصف معو ماوعب وزك ةئرولا
 نم حرخو ر-هملا نم هتمذ ىف ام ىلع

 ريمصتلا نم هماهسحراطافةئرولا نب

 مالا نيب ةكرتلا نا مسقاضةئالئىهو
 ماللن امهسامهماهسر د ةبامالثا علاو

 ]| تنصل مالكف ىلا, زاريطتت ن مى ساهع باوجلا نا لعاودحاو مال تخاللو ةقيقشلا مدعل ةنال تحرطا_لو مهم قابلا عللو ن امه || فصنلا نال تخالاو ثالث فصنلا جوزلل ةعبسسىلالوءتوةتسس نم تناكل نكت لا هناكتاءجإ| تلثلامالأو هن الم ىضتلا ىرال ألو لاقي ناهناوصو سنوبنبالأق ىليزلا طضاذكة صعلل مهس قبو ةتسنم تناكل نكت لاهتاك || تس نم هلثسا ا لصانال ملومسو
 عقد مدعو هماهس حرط ثدح نم ةبباشملا تكتف هجو لكل نم هب ه.ثملاك ن وكمال هشملا نا لاقد ناوه ناموس ب جراضلابج وزلا ماهس

 . ثلاث ءانالثلا مون هضيدن نم غارفلا ن اكحو تاسحاصلا من هتمن: ىذا هللدجلاو هعج يدل ام م ىذلا هدير واللا اًدِهو ةئرولان هب نم ماهسردق ىلعهدعب ةكرتلا نم قنامىأ مدقاو هلوقيدازملاوهو ةكرتلا نم هلك يي لا
 ْ مو هسسو هل ؟ىلعو دات دمس ىلع هلل اىلدو نيسجو هو ةنامو فلا همس هداثلا يدا رخو دهم اند ىلع هقئا ىلصو تاحلاصلا
 اعاد اريثكلهلت : 1 1 ننءجحا «كصو هل اىلعو

 دم



 0 ة.سزلاتناكفا!هرمأا ةئالث ىدو نعت رملا ماهم اول هلاءذه فاك ى د رفلاذاحآن ٠ (درق لك-أ ىو رمذأا ند ة.سأاا ءلنإ لكك ىلع مث
 ددع ىلارشءةنس هو تانيلا ماهم. سنام رثعةس+خو ةثامثا“كلذو غصن لهو بو رذملا لد ماهمموداحاو لك لطعأف افصتوإلثم
 نوثالثوةتسوةن امل كلذو هسامخأ ةنالث لو ب ورمذملا ل هتنب لكل طعأف عسا ةئالث ل مواهلثهنوك.ف ةرمثعكلذو 'نوسسؤر
 نوعي رأو هئام كلذو بورمذملا ىئان ل هةدج لكس طعأفاههثا' ل ثءنوكمذ ةتس كلذو نهسوردد عملا ةعبرأ ىهو تادحلا ماسهس سنا مث
 عسبمعلكل طعأف اهعيسلم م هما ( نيكعسالنمىلع) نوكشف ةعيسكلذو نوسؤ رددع ىلا ماعالا ماه سنا

 ةوسقلاىلاهف ةجاحلا مدعل ةعسقلا قرط مضوا اذه (ةمدنلا كلت ل عىطعب مثهلوق) ىناحرح ا

 ىلع ةلمملا لص نم قب رف لكل ناك اممسةب ناامهدحا ناو ؟ناهجو انهو قو ر زاكسرضلاو |
 ..هعنلا لج الهش |ىلدأ ىف هّتيرسذئذللا ىورمذملاىفةعمقأا هذه نهب راخلا برعض: مث 'مرسُؤ رددعأ

 مسقي نا ىاثلاو قد رغلا كلذ داحآن هدحاو لكح بسن بورمذملا ىف جراخملا برع نم لصاحماف |
 برضا متةئرولا قرف نم تش قب رف ىأ ىلع جمعت لعل ل ها ىف هترسض ىزلاددعلا ىأ بورما |
 ىسدصن يرشلا| اذه نم لصا لاف بورمضملا مهما عتعسق ىذلا قيرغلا سدصن ىقةمدقل هذه نءجراخما|
 ردص نم مسالا ىه فاقلارسك,ةعسقلا (ةكرتلاة مش عرش هلوق) ىدرفلاكلذداحآن هدحاو لك |
 هلوقىناركذمريضلا العد اعااسغاو ةئؤم ىهو قاقتشالا قلصالا هنالدوعستقاو للاسملاوعساسقت |
 ىنعم ىناهمالابنمل قب لو هنممهوةزراقنيكحا لاو ىئاتملاو ىبرقلاولوأ ة مسقلارمضحاذاو ىلاسعت |
 ءاتلا 5 عما متوكس .زودو'أ ارلارمسكوءاستلا خب كل رثلاب ريعو ى ردوا نع كلذ لقن لاملاو ثاريملا |

 مسا منا ىلارطندرف |نخدارفالا لصالا نالت اكرتلا نود بولطا|ىن عم ةيلطلاككلورغملا ىنععاهرممكو |
 ىلاهتبنراد_ةمساطاحالامص|ةم-قلاواهءاونأ فال_دخاىلارظن سنج مساأهما عم عج نمو سنج |
 (هامرغلاوةثرولا نيب هلوق) ىوانلل تاكرتلا ةمهدق نءانذهش هيلع موسقملا ىلا دحاولا ةيسنكموسقملا |
 عملا بس ءامرغلاوة رولان مب ةكرتلامسقت ناالءامرغلا نيب اسرته-ق ىفو ةئرولانيبارمهق ىف ءانعم |
 نمدرف لكس صن ةفرعملاذه (خا ثراو لكمارس باف هلوق) ثيراوملا مق ىلعءامرغلا مدقتل |
 مسق|مثدك رثلا قفو ىف ل ثلا ل! ن هىتد رف لكسلام برضاف مهتم قد رف لك دصن ةفرعملاما ةئرولا ْ

 برضا ةنيابمام_-ضب ناكناو ةقفاوم هلم لا يمضاو ةكرتلا مب ناك نا ةلث لا يعصت قفو ىلعغلمأ] ْ

 قيرفلا كلذ بدصن جراخاف للا يمص عج ىلع لصاسحما مقا ةكرْتلا لك قد رف لكلام ظ
 ةجراخلاةعب رالاتن رضاذاكنال (راشيدعبروريناندةعب رأ جرخ هلوق) ةيجارس نيوجولا ىف

 نأتي نيعسنو نين اوةثام بلاي لصاسحما ناك نوع رأو ةيناسمت ىهو هلع مو قل ىف ةمسقلاب
 نالسد_بعبرىأ (جودطوهوق) ةلامالعد رهملعموقملاىلا اهتدسنرمثعانتا موسقملا |
 جراما ناكنيعب رأو منام ىلعزععسوةثالا تم“ اذا كنا كلذ ناس نُمكلئوأ ةبناءاهسدس ْ

 نانئالضفب فد اهنمنورمشعو ةعب را نورمشعو ةتسرخأتي ةئالثنيعب راوةعب رأوةئام نمةعسقلاب |
 ناتب جورغلانزوب ب وسطلاواتنيسش اقةتساهنم نال ءثلثنمعدرالاو ةماعلا ىلا اهتدسن نوكست |

 ريسك-لاناهنامب سدس نأ (ةمحو هلوق) حاملا راتمم ناب رعمامهو ساسطة عب راقثادلاو
 ةلاعال يدم نو ونأتملادحاولاو رايد ءايرا ةثالن اهنمنوثالثاوةسف نوثالثو ةعسوخأتمل ا

 نءانخم د لقئو مهرد سدسقتادلاو قئادلاعب روهىذلا ج و-طلا ف صن ىه ىتلاةحنالولدماذه

 نونلا خفب قنادلا ىأوهو ىهتنا ماهردمهردللاولاةامكح قانادقنادللاولا ميرو هصتامحادلا |!

١ 
 ل

 الو نوثال: كلذو بورضملا
 ف, رعتو يتلا في رعت نمغرف
 تبدصتفي رعنو قب رف لكب دصن
 . ةه-قىف عرش جيصتلا نم درف لك

 لاف ءامرغلاو ةنرولا نب ةكرتلا
 ة.ةرولا نمد ةك رتلاة وق تدرأ ناو)

 نمثراو لك ماهس ب رمضاف ءامرغلاو
 خامل مسقا ع ةكر رغلا لكى جضصتنلا
 تلطا مثلا مص ىأ( عبصتلا ىلع

 نافةكرتلا سنو يمحتلانبب قفولا

 لك ماهس ضاق هنبايم امسهندن ناك
 مح ةكرتلا لكى عمصتأا نم ثراو
 لدحاخ يتلا لو عاملا ممقا
 نم ةئرولا نمدحاو لك بدصن وهف

 نيتنبونباونيونأو جوزك ةكرتلا
 هلّدسملا صفار ررشغ هع.س هك رتلاو
 ةنالتعبراج وزال مدع قنا نم
 ناسدسلانوللو هلع يقتس

 قايلادالو الو امه.لع معتس ةعررأ
 مهعؤر ددع ىلع مقدس كسول

 ةقفاومالو اريد ةعب رأ كلذو
 - لأ قةسرالا ضاق امتي
 .ريصيق نعت راوهيناك غلس هللا

 نمدحاو لكلوريثع انا جوزلل

 لكلوةرشعن.الل و ةينامث نيواالا
 نيد ق-فولا بلطا مة جتني
 ىهوةكرتلاني» ونمعب رأو ةينامث
 برضا قامهندب هقفارهالو رشع ةعس

 قرثعان'ا ىهو جو زلاماسهس

 عبرو ريناندةعرا جير نوعيراو ةءنامت كلذو مهنا ىلععبراو نانثام ىهو لداخل مهاور مدع ةعمسةك رتل ثا ال4

 هبناسم ىلع نوثالثو هتسوةئاموهو لصاحما مسقاو شع ةعبس ىف ةناسم كلذو ميحصتلا نم بالا ماهس برضا متةكرتلا نم ج وزن ىسهفرانيد
 لصام لا مسقاو رمثعةعيس ىفةريشع ىقتو نبا ماهس برعض |مث الل اذكوةكرتلا نم ب الل ىهوراس دس ادس اة سو ناران دج رذ نيعزأو

 . ىهوتنب لك ماه -برضامت ةكرتلا نمنبالل ىهو جو و راس د فصنو ريثاندةئالث جر نيعب راوةينامت ىلع نوعبسو هناموهو
 ةكرتلا نمتنب لكلوهو ةبسوراني دعابراةثالثورانبدجرخضنيعب راوةناسم غلعنونامو هسمخوهو قصاحلاممقاو رمش ةعيس ىف ةسج 0



 : لوالا) تملا( مم" نم) نانلثسملا يأ (|ةعمتو) ةجاحىأ (برضالف ىفاثلا عيمصتا !ىلعلوالا مدص#ل|نمهدي ىنام ماقتسا نافل اود |ةنال

 قفو برضاف ةققاوم) ىفاثلا مصتلا نمب وهدب قامهندب ىأ (امهننب ناكناف) رطناقىناثلا يتلا ىلع ىناثلا تمملادب ىفام (مهّ 1 ناو
 / جيمصتلا ىىناسثلا يوصتلا لكي ررضإف هنن اسم ه-مماد (نمعملا غو نمثلاغلاءزجنا) هم ناكناو لوالا ممصتلا لك قىلاسلا عصتلا

 عدباروا ثلاث تام ناو عسجلاب

 لوالا ميمجتلا ماقم غاملا لعجاف

 ماقم ثلاثل اتملا 0 لءحاو

 قمم لمعلا ىناثلاتملا مه

 هياهترمغىلا كل ذكسماختاو عسدارل

 حرش رمصتل افي رعت نم غرفالو
 نم دحاو لكب دصت فيرعت ىق

 تيللاهئرو ماهسبرضاق) نيةلثسملا

 نيبناك اذا(ىنانلا يمصتلافلوالا

 عصتلا نب وىناثلا تيملادب ىقام

 نا (هقفوىوا) ةئياسم قاشلا

 ماهس) برضا(5) هو اومامهتدن ناك

 تيملاديىفام نيب ناك اذا (ىناثلا
 ىوأ)ةنياممىفاثلا جيد" نم وفاثلا

 طح فرعيو) ةقفاوملا دنع (هقذو
 ناك( ام برضا ريع هلا نمش رفلك

 ةلّثسملا لصأ نم) قيرف (لكمل)
 أ (هلسملا لصأىف هن رضامد

 لصحاةبورضملا هع ىذإإ

 ةلكسملا فاك قيرف لك صتو هذ
 ناك مدقت اعف ةروك ذملا ةليانملا

 مهسا ةئالث لْمسملا لصانمنمتأرلب
 ناتئام ىهو بورضملا فاير ضاف
 ىهفنثاثو ةناممس غلق ةرسثعو

 هير ضافرشعة تست انما ناكوإبه
 ةرشعو نانئام كلذو تبورذملا

 نيسوةناسعلتو فال[ ةنالث غامق
 عل راتادعلل ناكو تانملل ىهف

 نانثامكلذو تورضملاف اهبرذاق

 نسعرراو نام نام غلف ةرسثعو
 مهسماعالل ناكو تاددلل ىهق

 نا:ةامكلذو بو رضملا ىف هبرمذأو

 فررعن ىفعرمش مهلا نم قب رذ لك بدصت في رعن نم (غرفالو) مف ىهف ةرشعو دام نوكجب هرشءو

 تتاممةدحاوةأر ما نمتانب و نمذب ا كرت ذكى احرح اهرارك-: ىف هد افالذا ةدي دج ة.-3ىلا ةجاحال
 نيقاملا نيد ةك رثلا عومم مسقب هناقمأو بالتاوخالاوةوخالا ىوسا ف ثراوالو تانملاىد_>|

 نكي ىناغلا تملا ن اف كل ذك عسسل انين مسقت تناك ا” ةدحاو ة مق نيشنالا طح ل_مرك ذلل

 ثال'وةأرعا نمانب هل رئاذ | اك دب دج همسق ىلا باتت نمق املا نمد ةيسقلا قي راطربخت ناوالصأن يملا ف
 امه نيئلثلاناف نيونالنيددخالاو بال حالا ن ءةمسقلا لبق تانملا ىدحا تتامم ىرتخأ ةأرعا نم تان
 حرش ىفاكلصالاو ةنسامملاو هَمفاوملاو هلئامملا (لاوحا ةثالث هلوق) برصعتلاب هل قاملاو ضرغلاب
 ىلاثلا يمص او ماسهسسلا ةلزنع ىف املا تءملادي ىف امو ل ء#لا لصأ ةلزنعا ذهل والا يمصتلا نا ةيجارسلا
 || لف تالا تتام مث بالاتأو امأو انني كرتو تام لجر هتر وص (حلا ماقتسا ناف هلوق ) سرا لزم
 || ىاملاو ممسسدسلا ماللو ةنالمثفصنلا تنملل ةّتس نم لوالا تمام احوزوامأ تكر تو ةم-قلا
 موهوهو قاملاومهسغصخلا وزال نينا نمىفاثلا تءملاةلةمواهتدصعتنملا نال تالا نامهس
 ناكن افهلوق) ىوج ةّتس نماتععو برضريغ نما .ملٌمسم ىلع تخخالاي ىفام ماةمسافادرواضر. مال

 ةعبرانهدسملا لصا ماسعأ ةسجو بال اًحئاو ه>وز كريو تامل حر ديروص (ماةقفاومام

 مهسو رب ررمضاق م يملع مقدس الودو م,سوهو قالا ماع اللو ناموس ت>الالو مس عم رااد--ورال

 طف ربوتخالا ثتاممأ ةسج ماعالالوةرشع تءاللو هس هجوزال نير يشع غل هِلُمملالصا ىف

 فصنل|تئءللو نامهسس دسلا ماللو ةئالث عد راجيوزالرمثع ىنثا نماهتلةسمواسعواتتب واماو احو ز

 امرننب واهتلم ىل_ءمبقتس الةرشعوهولوالا جيمصتأ | نم تععالادب ىفأمو مهسىقاسلا مالو دس

 ناكح نيرشعو ةثام خلد لالا ميمتلا لك ىفةتسوهو ىناثلا عيمصلا تو برضا فصتلابقفاوت
 لوالا عملا نم تياامامعالو نيئالث سلمت ىناثأ اميدجتلا ىؤو ىف بر ضن ةسجخ لولا تدملا ةجو زإ
 قفو ف برضت ةثالث ىناثلا تملا جوزل ناكو هس لكل نينالث غلبت ىناثلا ميصصتلا قفو ىف رضت سم
 هسجن كلذو ه صنت قؤو ىف برضت هم_سىنالات ملا تنيلو رشع هس غل هسج كلذو هفضل

 ىناثلا تيل علوةرشع خ1. ةسج كلذو هسصن قفو فن ايرضن نامبس ىفامل|تمملا مال ونينالث غلدت
 هبروص(خلا ةناسامهتب ناكحن او هلوق) ىوج هسج غاس هجن كلذو هسصأ قو ىف بْرصا مهس

 بال تءاللو مهسةجوزال ةءبران مالئسملالصأ ماعأ ةنالئو بالاتخأو ةجوز كرتو تاملجر
 ةلثسملالصأ قمهسؤر لك برضاتمهلع يقدس الوهو ماعالا م هسوهو قاسلاو نامهس فصنلا
 ةوعخاة سن تكرتو ةجوزلا تنام متهنالدث ماعاللو ةتستخخالاو ةئالئ ةجوزالرشع ىنثا خلت
 برعضمف نيا واهتا سم ىلع مقتسال هنالثوهو لوالا صتلا نماهدي ىنامو هه نماهتا سمو

 جيصنلا ىف برضت ةتسلوالا يملا نمبال تحال ناك نيس غلس لالا ميصتلا ىفىفاثلا جيمتلا لك

 ىلا يمصتلا ف برضن ةنالث لوالا تبلل نمماسعالل ناكحونيئالث خلسة سخ كلدو ىنانلا
 || خلت ةنالن كلذو هدي فاعف بضت هس ىفانلا تيما نم ةوعخالل ناكورشعة + غلبت ةسخ كلذو
 .[| بورضملاةلزنماته هقفوو ىناثلا عيضتلا نال ه-ةفووأ ىف انلا ميعصن ى هلوق ىوج ةئال* لكل شع ةسخ
 اوهام اىفاثلا تملا ةئرو قحنالهةفوىقوا(ىناثلا تءلاسصنىهلوق) ىفورزاك ةلّملالصأ ىف

 دئاعلاريعغلا عج (مهسؤرددعملا هلوق) ىناحرح هءف ةبورضم مونم لكماهستراصف هدي ىف قباعف

 مهريغسؤردادعانعىا (ادرفمهلوة) انذشادرغمهظفل ناك ناو هلولدمىلا ارظن قد رغلا ىلع

 قاحرح

 ادرفم مؤرددع لاهل لسا ن مقرف لكمأ وس هتزسنبدرف لك ظن فرعبو) اقف يتلا نمل ذاحآن هدرف لكيم



 هاو ّْ (نيكبهال:ه ىلع) :

 ىلا هعرالاىفاهانب ريض مثسثءانئال_صقةسدراوهو تادحلاسؤرددعلك ىةهنالئوهوتاوعالا كي

 هانيرضدحاو ةجوزال ناك ةلثسملا معأا مة نيب راوةبنامئراصف هملء دربال نم صرف جرذت ىه

 كلذ هاني رضد.حاو اضدأ تادعللن اكو ةجوزلااهانمطعافريغتب لةرمثءانئاوهىذلا ب ورضملا ف
 غلب هيفامهانب رضف نانا مالت اول ناكو هئالث نومه ةدحاو لكل فرمعىبثا ناكف بورضملا

 درب نم قد رف ىأ (نيقب رفلا ضرف جبر خم هلوق) ىناحرحةعبرأ َنْمةدحاو لكملف نب رمثعو ةعدرأ
 ماس برضا مث هلوق) ىناحرحام_هد>أ ىلإ ةمسنلاب هل ملا متت نكيمل ناو (هيلعدربالن مو هيلع

 ابرمذ نالروكملا املا نم هيلع دربال نمسدصن لصاحلا نوكمف هياعدرب نم دله ىف (هملعدربال نم

 اذ هنم هماهس برضنملصاحملا نوك.ف ه.لعدربال نم ضرف جراذم لق أ ىف هيلعدرب نم ةلمسسم
 بورضملا اذهب رض نم ىل_صح ىذا غلمملا نمهتصح ةلم_ملا كلتوه ىذلا بورضملا ىف لقالا

 امتا ه.لعدربنمقدرق لكو> نال (ما ىباهف هل عدربنم مارسو هلوق) ىناحرح لقالا جرا ف

 (ضعلا ىلعرسكناناو هلوق) اجرح مهماوسردقب هلع دربال نم ضرف ب رذع نمقاملا قوه
 نه ناك اسف نحن ىلا :روصلا ىفذ ميععتلا باي فور وك ذملاةءي-سلالوصالاب داما رصف عج اوأ

 وسو ردد_ععومانذخأف ةنباس.م َنهمابسو نسور نيف ة- عدرالاتاحوزلاببصن نيعن رالا
 هلاحت سو رلاددعاكرثف ةنساسم ماهسلاو سؤرلا نيمو نيرشعو يناس اتم عستلا تاسنتملا ماهس ن اكو

 دادعانيدانملط مث هرسأب نوسؤرددعانذخأف ةنا.ماضدأ امهثدد و ةعيسابتم تسلا تادحلا ماهس ناكو
 فصنانب رضف فصن)انهققاومت احوزلا سؤرو تادىلا سور نساندحوف ةقفاواا سؤرلاو سؤ را

 ةعاستلا كنا رهف كلاب عقلا تانبلا يو لةتفاو حو تع القش لا دا
 نيعب راو هثام_هرأوافلأ غلمف نيعب رالا فلصاسحلا اذهانبر ضف نؤاالثو تسل هف رس ثعىثافا
 بورضملا ىفاهانب رضدقو هسه نيعبرالا نمت احوزلا بدصن ناكمعب رغلا داحآ ىلع هلمسملا مصت | مذ
 دربن هماهسو نبعب رال ا نمتاحوزلا تانملا بدصن ناكو نوعبرأو ةس+ تاحوزلا نمةدحاو لكلف نين امو هنام خلف نوثالئو ةّتسوه ىلا

 النمضرف جرم نم قباعف هيلع (] ةثام َننمةدحاو لكلفةناموافلأراصف ب ورضا كلذيفاهانب رضدقو نرمثعو ةسناسمئاهتم
 ضرف هلم نمتانمالف ه-.لءدرب أ نمن:او نيتئامراصفروكّذملا بورضملا قف اهانب مضدو ةعم_ها,ممتادسجلا بدصن ناكو رشعانتاو
 قانلا ىفاهبرضافةعبراهيلعدربنم أ ةقفاوملاولئامملا ثلاثلا مسقلا قريتءادق تلقناف نوعدراو نانئاّننمةدحاو لكلف نيو
 عابس ه«.لعررال نم ضرف جرت نم مسقلا قرصتقا لف هياعدرب نم سو رد دعنيب و هيلع دربال نم ضرف لقا نمىقاملا نمد ةهناملاو

 تادحلأو نف ىهفنب رشعو هناك || ض رج رخم نمىتاسلا نالت أق هءلعد هرب نه لحسم نمد وقال كلذ نيب ةنسانملا وهل امملا يلع عب ارلا

 ىهذ هعبس عاب ةعبسلا ف برضاعمهس | ة.نامتامأو ةعبرأاماو نانئا اما جيرخملان ان مءريرقت ق.ساك ةعسوأ ةنالثوأ دحاواما هلع دربال نم

 علا ىلع (سكناناو) نول نيبال ادقفاومالوهرتوصت فلسا ةسجر اةسدراوأ هلثوأنانئالمأ هبلعد روع ١
 ةروك ملا لوصالابةلئسملا ( مف ) أ | ودع هيلعدرب نم سؤرددعنوكح ناد. نككذاثلاثلا مسقلا فال كلت نمب ودادعالا.ذه

 عرشدزلا لاسم نم غرفالو اك ) || عرش هلوق) ىناحوجهركحذ قبس ىذلا لالا فاك هءلع دربال نم ضرف جرخمت نم قامالاف اوما
 تامناو) لاقف هءانملا لاسم ىف ارك ذ مانالا نيب اهرهشاواردق ضئارفلا تاوبأ عر نمت مانا لامعا نالعا (ةضممانملا ل ئا سف
 ةوسقلا لق ةنرولاند (ضعبلا ىلا ةخمسن نمهتلقنىاداكلا تهد هينمو لقنلا ىنعع: دا نم ىشوارمساهقداواك ا فماهماظعأو

 هتثرو لع (لاوالا تيملاةلّدسم صف | ةغلةضءانلا شن رعتاذ_هواهتريغ ىأرادلا عوسرح ابر تضمن ىف اك لب دستلاو ةلازالا نموا ةحسن |
 . لأ نم ثراو لك ماهس طعاو دعداموأ ْثلاكاوأىناثلاة رو ضدي وأ اهم ثرب نم ضب ةكرتل ا ةم-5 لسمق توك ناوهاحالط ص او

 ىقلع(ىنقلا) تسلا (ةلكاسم مصمت) لاقهحصسانملان م سدلف نمد بحا_هوأ هل ىصوك ثرالاريغ ةكرتلا قاقمسا هل نمامأو كلذ

 ديىأ (هديامنييرطتاو) هتئرو || اضمسانهتومناك ةم-قالبق تاما لىفاثلا نال ةنمءانملاهباسلا اذه بقلاا بيترتلا حرش ف
 لوالا ميمحتلانم) ىناثلا تملا ىو ر راك ةيناثلاب تذمتنا ةلمسملا نال لىو ىف والا تملا هلددتم: هدم تحلل

 ىناسثلا يمنا نم و || ةم-قلا قب رطريغت ناقالاو لالا ةثروريغهتثرو تناك اذااذه (ىناقلا تءملاةل ثم ممتن هلوق)

 هلٌدسم ف هياعرربال نمماهس برضا

 اعف ه.لعدرب نم ماهسو هملءدرب نم

 ( هدلعدربال نم ضرف جرم نم قب

 نهدحاو لك سصنوهف لصحاخ

 ه.اعد دربال نم ض رد طعانيش رفلا

 اهئ ةينامكوه و هح راه لأ نم

 هيلعدرت نمهلٌّدسمو ةعيس قبدحأو

 سدو ناثاثنضرفلا نالةس+ نم
 حير نمقاملاو ةسج لكلا نو ف
 مقال ةعسوهو تاحو زااضصرد

 اهون 42 اومال و هسملا ىلع

 جرف ةيناملا ىف ةسمخلا برضاف
 وهذ نيعبرا غاب تاحو زلا ضرف
 برضامث نيقي رفلا صرف جرخم
 د درب نم هلم ىف هلعدرتالام مهس
 هلةسمسو معلا نال هس ىه وةيلق

 بدمن ىهو هسه غلب هيلعدرب نم



 ١ تأوةدعل ( ناسدس)عقتجا(ول) موءاهنف هلوق نم لدب (نينئا نغ) موماهسس نال لاذ نؤت ىأ (موءاهسنخ) رثكا وأن يسنج ل؛ ,
 مج( ولهثات نءتف) مهس تخلل و مهس ةدعلل نين |نم حصن و هتسنمةلّدسملا ل رح مال ١ ةةسنماهلصامالزءتخأوةددك ( سددسو تل“

  2ناثلث عّمج !(ول هس ) نم(و) نبا تنب وتنمك (سدسوفصنإ) عمجا (ولدعب 3 نمو) نامهسنيت+اللو مهسةددلل الن نما *

 :حوناذهو ماو ماوبال تحاك (ثائو فصنوا) ةدجو مال تخخاو ماو بال تاك( ناسدسو ف سنوأ ةسجنؤا) ماونيتن.ك(سدسو
 نم هبلءدربال نم (هّضرف طعا هيلع دربال نملوالا) عونلا( عم) ناك ( ولو ) لاف ثلاسثلا ف عرش أمهنم غرف انو) هعبران مىاستلا
 دربنم) سور (ىلع) ه.لعدرتال نمضرف (نمدملا تف نمثلاستلاءزجنا) هزم عر نم (قاملا مقام هحراذغلقا

 ىلا هجاحالف ماقتساناف (هللع [|
 لقاف( تانبالئو جو رك) برضلا
 ةعبرأ دربالنه ضرف جرم

 هنال” ىبامهساهعبر وزلل ا

 مصب تاندلا سؤ رددع ىلع مقدس

 نافمقتس مل ناو)ةعب را نم دلما

 تسو جورك) قابلا (مهيؤر قفاو
 حجر ىمهسؤر قفو برذاف تاذب
 2-5 للا( هيلعد ربال نم ضر

 هيلءدربال نم ضرف لق أو هللا
 قيامهساهعبر جو زلا طعاةعبرا
 نانملا سؤرددع ىلع مقتسي لوةنالل

 برضاف كنلايةقفاومامهتان نكلو
 جرة ىف نان# اوهومهسو رددعقفو

 اسف هعيراوهو هيلعد ريال نم ضرد

 جوزالناك ةدسملا صن امفةشامت

 ق برضا مسهس هضرف حج رذع نم
 هلوهذ نت ئاراصفنننثادورضملا

 بورضملا ىفاهب رضا ةئالث'ىتاسلاو
 لكل تانبلاسدصنوهف ةتسراصك

 نيدجوب1 ناو ىا(الاو) مهب تن
 دربال نم ضرف جر نم قابلا

 هلع درب نم سؤ رنسو هلع

 مهسو ر) ددع( لكبر ضاؤ) ةقفاوم
 غلمملاق( هيلعد هرب ال نم ص در جرذت ىف

 2. >ةةلائا1 فاشلة ظاقشالاكل سجو جو رك ) ةلمسملا يت
 تاوخالا ددءلكنرضاوامّمدب هقفاومالو نولعمقتسرلو مهساهعب رةعب راوهو هجرذم لق انه هملعد رمال نم ضرف طعا ( تاب
 قابلاو هل ىهف ة سجن غل بورضملا ف بر ضاق مهس جوزلا ناك هلئسملا ص  هنه نيرمثع غلمب هملع تسال نم صرف ددع هجرى هسج امون
  مهقاوإ هملعدربال نم ضرف طعاعبارلا عونلاوهو ىفاسٌلا عونلا نمولو ثالث تذد نكل نوملع ضق اوريشع ة سجن غل. بورضملا هب رض هنا

 ةيابنلا ن عىل زلا فو. لاملا تيدا فلان امز ىف نمدؤزلا ىلعدرلاب ىتفيو ةمنقلا ف لاقىفورزاكلا

 'غ ىنصتسملا فلاقو امبملا فرص» عاضرلا نءنبالاو تنمل ا ذكو هبلعدرب نيجوزلا دحأ ضرف نع ل ضفام
 ىلعدرلابموملا ىوتفلا ىدادحلا لاقوان ادع نم نيرخأتملا لوةوهو نعجوزلا ىلعدرلاب موملا ى وتفلاو
 نم نال للذا امماعد راب خياشملانم ريثك تأ فا ازاتفدلا دعسنب ىح نيدجأ ققحملالاقو نيجوزلا

 هماعرأ ىوذو دعما تانب ث ءروتب ىف لل مامالا هذ هىف ماكحلا لظو مامالاداسسفلا هاوس براقالا
 نيندلب هلوق) ىهتناهماحراىوذو عملات انبي روتي عاشملا نمريثكى ذأ ىورهلا لاق اذكو
 نا ىلع لدءارقتسالارال ةئالث ن مرثك | نوكمالذاىلوأ ناكل ةنالثوأ نمسنج. ل. لاقول (رغاك اوأ
 نوك (اهيف ماقتسان اق هلوق) ىفاحرج طقف ةنالثوأ نعسفس نم وكدا ه.لعدرب نمنمب عقاولا عامتجالا
 تاحوزلل ناكاذاام ىهوةد>اوةروص وهاس هءاعدرب نم ةلْمسم ىلعاوقمسم عب ارلا مسقلا ف قابلا
 هضرف جرم نوكب ناد د>اواما هءلع دربال نم ضرف جير نم املا نال كلذو ةمحارمسلا فاك عد رلا
 هبلعدرب نمةلٌثسم ىلع مقدس امتادحاولان |ىف ةمشالو دلولا مدععم فصنلا جوزلا ىطعأ اذااك نينا
 كلذ رخمنوكي نأب ةئالئاماو ثااملا مسقلانمةلمملا نوكتفادحاواصخشد را ىدق سم ناكاذا
 عب زابحاص ناكنافاهمدع عمد جو زئاوا تانملادوجو عم عدا رلا جوزلا ىطعااذا(ك ةعب رأ ضرغلا
 || دةةيفرت ؟ضرف ىذ عم نكناواضدأ ثلاثلا مسقلان م هللا تادرغنمتاننلا تناكناف جوزلا

 ناكن او ةسحلاو ةعبرالا نمئش ىلع ةنالثلل ةماقتساالو اساجتاوااعابرا هل عدرب نم دم نوكت

 ابن ةأرملا ىطعتفة بناس يرخملا ناكاذاك ةعمساماوةماقت_ءالاانههروصتت ةجوزلا عما رلا بحاص
 هعيسأل هماقتسالاو رعاك ةسج زواحت الهءلع درب نم هل منالاضا |اذهه ةماقتسا الو هعمس قعد

 هنلع درب نم همم ىلع هلع دربال نم ضرف جر نم قاسلا مقدس نا نكع سدلذ اهنم لق اددع ىلع

 (اهعيرةجوزال طعاهلود) قيس[كعد رلاتاحوزال نوكي نا ىهوةدس-اوةروصيىفالا مسقلا اذ هى

 عا ةغيص تاحوزلا ىننعلاركح الا ذؤو فذصملاهرك ذا ل قداطما درفمةجوزلاب حرا لاريمعت

 فنصملا ريبعت عمنوكيلعمجلا ةغيسصب ىنرعلا رك ذامتالوقاو دارفالا باوصلا نأ, مسهضعب هبقعت
 هلوذ) رثك اواناك ادحاو سجنا اذ_هدارملان |نم ةجارسلا ح ورش ىف هداوحرصامىىلا ةراشادرغملاب

 نويلع مسقنيالم هس عمرالا تاددلل سؤ رلاو سؤ رلا نيد م سؤ رلاو ماهسسلا نيد رطنت نأ (حالعاف
 ددعانددرف فصنلابق فاوب و نماعمسقنيال نامهست سلات اوخالالو نوسؤر ددع لكذ خخ نياسيو
 لأ سؤ رقذوانيرضفاهدحت لف سؤ راو سو رادادعانيب ىفاوتلاانملط م ةثالثوهو تاوحخالا سور

 دربال نهضرف حرش (مالد اوخاتسوتادج عدراوةجوزك )ابمق ماقتسا ن اف( هيلعدرب نمد أسم ىلع هيلع دربال نمضرف جرم نم قدام

 تس نمل لا لصاثاثلا مال تاوخاللو سدسلا ةدعلل نال ةئالثنم.!ءدرب نم ةلّمسمو ةثالث قب امهس اهعبر ةجوزأل طعاعس راهبلع
 . "ىلع يقتسم ه.لعوربال نم ضرف رذغ ن ءثيقاملا ةثالثلاف ةثالثلا نم هملعد »رب نم هل ثمن اللف ةئالث لكسلا نوكيف نان |هثلثو دحاو اهسدسس
 مقتس لن او) ناصقئالوةداب زالب لئاسملا ميت ىنانبام همف لعاقةلش ملا يعصت تدرا نان مالت اومخإلا نامهسو تاددلل مهسف ةنالثلا هذه

 . غلمماف(هيلعدربال نم ضرف جرذخ ف هيلعدرب نء) عج (ماوسبرضات) هيلع درب نمل سم ىلع هبا ءدربالن مصرف جرت نم (قاسبلا



 © ابا (ن كح النه ىلع)

 اهنودامو ةريثعلا ىهىتلادادعالا ق قفاوتلا نوكم ىأ (ةرشعلاىلااذكه هلوق ) ىفورزاك ةئالثإ
 ةفاضالاب اهتم بكرتامعم ىهىعدتو ةريشعلا لاف صنلا ىهو ةروهشا | ةعستلارو كلا نهدحاوب

 تاهماى مو صاخمساياهتمد_حاو لكنع قطنلا نك هنال ىفاحز ةقطنملا رو كلايرب ركستلاوأ
 1 5 ةعبرأامهّدعب ريثع ىنناعمةينامك عب رلايناقفاوي ةسرالا قف 1 اض أرو.كحلا

 0-5 0 ةعيسلاق و رشه ة شاسع عمرشع ىتئاكسدسل ايهتسلا قو «رشع ةجج عم ةرشعك س مايه سمخ ا قو

 فارع 7 مقر ةعستلا فو نير مثعو ةسنرأ عمرشعة تسكن علا ةبناسمل ا ىفو نيرعشعو ىدحع ا عمرش ةعنزاكعسسلاب
 : نك (ءرح ناقف اوس هلوق) نيثالث عم نيرعشعكر شعلاب ةرششعلا فو نب رمثعو ةعبس عمرشعة ناك عستلا

 تاي 0 0 20 نمءرحي هلوو) ىئاحرجاهجراذمىلا ةفاضالاالا اهنءربسعتلا نكعالىا|مصلارو كلا نهرسكىأ

 2 1-7 ءج ج رخموهو طقفرسشءدح |امهّدعب ىذل اددعا نافنينالو ةئالث عم نم رمثعو نينث اكرم عدحأ

 دعوا يب (لبيور + هلوق) نيعبراو نينثا عم يرشوة نام كرمدعة مب رأ نم ىف ناقفاوتي مشعة عب رأ فو رمثع نال

 و و2 5 8 - ا :
 .تءاعور, ا ايفري هب اكرشع ةسج هجرخم ىذلا سهلا ثلث, ناقفاوتنامسنأ» ريخالا اذه نعريس نأ نكعو

 565 دوو ا اهم ىزلاسدننلا قضت ناقفا ت,اههنأب نيئالثو ةّسو نر يشعو ههدراكرشعان نا امهذعب
 لاقي 3 لهو اجو. | لا فصنب ناقفاوّتامسمنأب نمعن رأو نيد او ننريشعو ة ناكر شعةعن رأ امه دع اهذورمثع .

8 2 
 تاي 0 لير عذر ارمدعدحا نمءزعك جرذملا ىلإ ةفاضحلاهازحالا ىف ولا قريع: نأ افرم.أب ةرششعلا ارو اعف نك هلحلابو

 2 نب || ىلع هسنتللو ةنكرملا ةقطتملارو كل ايريس نأ اهضعد قنكع و رشعة ثالث نمءزورمءىن'ا نم زحو
 1 بس بم و كرا رسكلا قطنم ناهونددعلان | لعاو ىناحرحاعمرشعة سنو رشسعد>أ 11 ذم مصالاب قطنملا طاح الذ

 هر[ ٠ | قطنبنأ نكحمف عب رلا جرم فثلذلا جر نموأ سدسلاج رخعقفصتلا جرخبرضنم
 / ١ نوع ن دعد حا برض نم لصاسع سنل هنافرشعد اكل ذكن وكمألامرسكلا مساو هزوسك
 هنع ريبعتلا نكعالام مصالارسدكللاف هرسكم قطنلارعم-:ال هنال ازاصم صا ىع هرسكتف رخاالا ف
 رو كلل اككلذريغن هنعربيعتلا نك< ىذلاوه ىقطاملاو اءز-رمشعدحا نمءز عك هحرتعىلاةفاضالانالا

 |ىوذ للعّدرب هلوق) اقلطم قسملا قندارملا سلف ةبصعلانمىأ (هل قتسمالو هلوق) ةعستلا

 ةرلاو ةلثسملا لصأ دادزتو ضورفلا ىوذ ماهس صهق:ن:لوعلابذ!لوعلادضدرلا ناملعا (ضورفلا
 لضف.ّدرافو جرخلا ىلع ماهسلا لضفت لوعل اى ىرخاةرامعب وةِلْثس ا لصأ ص ةتنيو ماسلا دادزت |

 .ننرسأل ماسلا لضف نالىلوالاىلا ةمناثلاةرامعلا ل امنا ىتتمالو فور زاككلا لاق ىناحرح مابسلا ىلعجرخغا
 ماهلا ىلع هداندزاو جرا ل ضفاذكو ضورفلا ىوذ ص اقتنا مزلتس ج رخنا ل _ءاهداندزاو
 ضئارفلا با أب يصنردةىلاعت هازال (م ملعربالو هلوق) إلا لصأ صاقتنا مزلتسإ
 ماحرالاولؤاو ىلاسعت هلوقاسالو عرس لاذ نع دعت هنال «بلعدازب نأ ز وحال فرهاظلا صنلاب

 |تبجوأ ثيراوملاة ياو محرلا بيس ضعي تاريعىلوأ موضع ىأ هللا باك ضع ىلوأمهضعب

 هضرف د> او لكل لهي نأ, نين "الاب لمعلا بجوف مهتمدحاو لكل ألان م مولعمتز ىاقتسا
 | امهقح قم-رلا مادعنالنيجوزلا ىلعدربالا ذ ذو ةمالا ذهب محرال مهل اتسم قدام لعحصمتدي الا كإتب

 عج كلذ نوكم نا تشب ناكو صل ادامه تدئاعفال نيج وزنا نمو ام تدب نم ىلوأ نوكف ىف ارح
 'ماحرالا ىوذ ن«مهريغ ىعاومدق ضنارفلا باص ن الا مسالا اذ هيف ممئاوتسسال ماحرالا ىوذا
 سردناواولاةىذاشلا ب اعسأن منيةقحمللانكل (ىفاشلاوكلاملاةهيوهلوق) ىايزم 00

 |ةرابع (حاةينقلا فو هلوق) ىناحرج ممضئارف بش ضئئارقلا ىوذىعلضافلادربلالا تنن
 | | عه



 لءهادتيلولناغ ل ناو ىأ (الاو) دل لا عمن اينخ (نمحملاتفنمثلاثلاءزحما) ةهاب+ نورشءوةئاماثو فال ةعب هراؤلمت

 اهذعدادعالا نامت .نايقةاوشإلو

 1 ثلا ددعنددعل ادع . ال نان اضع

 (ددعلاف) ةريشعلا غم عسل اك

 (هدعلا) ع م (ف) هلكت رمي

 انلاعسج قؤلأم علب أم () ىلاثلا

 | غلا عببارلاعبج ف غابام(غ)
 تادجت سونينأر ماك (هضيرفلا

 اهلصا ماهو تاذب رشعو

 وثالث ننأر 1 ع رارم

 اند امهتدب ةقذاومالو امه ءاعمقتس

 | ناكلثلا تانمللو نمنثا امهسؤرددع

 نيدو نملع مةحسملو يشع هلل
 انذحأف فصتلا,ةقفاوم نيددعلا

 تادءلإو ة + نوسؤرددع فصن
 نيدو نولعمةةملو ةعيراسدسلا
 يلا هقفاومنددعلا

 ماعاللو ةنالث نوسو رددعمف مت

 هقفاومالو ممل عمق ل ومهس قالا

 ددعاننحأف ةعم .سلاو دحاولا نيد

 نانثا انعم لصق ةءيسيهسؤر

 داد عال اهذه نيبو هعمس سجن هثالث

 محةئالثلا ىف نيننثالا برضاف ةئيانم
 عمل ملام ةعمسلا ىفمث هسا ىف غلسملا

 هللا لصاةف هرشعو ناتئاموهو

 ةسج غل نبرشعو هعد رإ كبذو

 هللا ضن اهتمو نعي راو فال

 تاكئا(اهوع) قيرشر (و)
 سجوتادجعستو جوزك ةهلئاع
 لوعت همسنم اهاضانأف تاوخا

 نسون امملثن نم خد :وهسامملا

 لكلو نوثالثو هسجنو ةثام جوز
 تاوبحألا نمدجاو > لك او هس هر

 ةفرعم(قبرطم) نوئالثوةتس
 نىرادقملا عب هشانملاو ةنقفاوملا

 راق رثك ألا صقنتن انيفاتخلا
 اقفتا ىدارارعنيمناجلا نم ىلدالا

 قئوالفد>او ىاقفت| نات هحردىق
 ناقفاوتمامهفددعىفاقفت ناو
 تاذلاصنالثلا ىو فصنلاب نينثألا ند

 نردلا رسل قامهاس رضدةو نانن |َهلّءسملا لصا نهتادعْ ناك ذا هِلْم_#ىلا | متم مصتق نمعن راو |
 اهانبرضةنال'اهلصانمتاحو زاأو ةمنامتن نونم:دحاو لكلف نب دعو هس رار اصفر ءاتناوه
 أاشأرشع متت اى اهانبريضةعس ماعالاو ةعست نونم لكلف نيثالئو ةتسراصروك ذملا بو رمضملا ف ْ
 | ناك ذا (منا فال هعب را غلمف هلود) ىناحرح ةعبس مهنمدحاو لكلف نوزامثو ةعب هرال مغ

 ظ |نوعنراو هنامج لصف نوناسكو ةناموهو بورضملا اها ضن الئ هللا ل صا نمتاحوزلا | ا
 000 را ترابا خلا نانا تاكو نوالنو وكام عجرالا تاعوزلاو ملكلفأ

 ش | هسا تاّرعلل ناكو نوتسوةنام نونمةدحاو لكلف نيزامو هناا و نيفل أراصف سورضملاكلذىف|

 .: 1 | اونا نوتم لكل نرشوة نام سراصفروك ذملا رو رض اق اهاذب ريضو هع: رارشع

 2 |. اال وضدحاو لكل نينانقو لام ناككف بورضملا قاب رضد.حار هتسلاماعالل ناكو

 9 أاهنمو (فال 1 هسج علمف هلوق) ىناحرح نيرمشعو هنا انو فال ١ هعب را غلب , هبرولاءانصن تعج

 ١ | ىذلا بورضملا ىفاهانب رضف ثالث هللا لصأ نمنيجوزلل ناك ذا ف ئاوطلا عسج ىلع لش لتس اىعن
 (تادعلل نآكو مشع هج وهناملل اممتمودحاو لكلف نوبال# 0 هرسسعو ناتئاموه

 ' داو عاف نيعيراو ةنامغامتراصف روك د ملا بور ضمك ذىفاهانن رضدقو ةعبراتسلا
 ش [هناملتو ىال 1 ةئالث خاف روك ذملا رورمضملا ىناهانب رضرمعةتسرشعلا تانمال ناكو نوعد راوةثأم
 52 | كلذ ءانب رشودحاو ةعبسلا ماسعالل ناكسحو نوثال:و هتسو هنا نونتمودحاو لكلذ نيةسسو

 | ىناحرح نوعراو فال 1هسجءاصنالا,ذه عومجتو نوثالث مهنه لكلف ةريشعو نيد ام ناكف بورضملا

 أنيتتلاوسدسلاو فصنلاعامجال (هّسسنماهلصا هلود) تالوأءاقشا (تاوخاس خو هلود)

 ًأوهو نهسؤر ددعانذخاف نياسو نوع مقنبالدحاو تاهو ةئالث جرزلا (هينامىلالوعتو هلوق)
 | سؤرلا نيباندسجو مة سجوهو نهسؤرددع انطفف نانمتو نولع تال هعب : رأت اوخاللو ةعست د

 |اهلوع عمة لئلا لسا ىف ل ساحل انب رض نيعدرأ وهسه علب ءةعستلا ف ةسااسب رضف ةنءام سورلاو

 | نوعبر او هسخو هو بو رضملا ف يرض هامل وسن مدح اوتاّدعلا نيو نال خل ةنامثوهو
 | لكل نيناسو هام غلس بورضملا ف برضت ة- هد رات تاو اللو'ه ةسجن ةداحاو لكل نيعد راو ةسم

 ظ |(حانيرادقملانعب هلوق) نيئالثو هسخنو هلام بورضملا ف برضت ةنالث جوزلاو نوثالثو هتسةدحاو
 انه نمو ددعوخ ”الابناجماقودحاو نيبناحملادحا قناكاذااملمثدلر ادقملاىلاددعلا نع لدع

 أةرشعلا نمتنقلا اذاال ثم (ما ص قنس ناهلوق) ىفورزاك اددعد حاولا نوكمدعراتخا هنا مهف»

 ْ أاضأ قب نيئرمهاللا نمادحاو تنقل |ذ او دحاو ىد نيةرم ةعمسملا نه ال, تىقلااذاوهثالث د هع

 امهتم لكل قالا هنافد حاولا فارار نيبناحجانملقالاءاقلابةع.لاو ةريشعلا تقفتا دقف دحاو
 ' [اذاو ناشااهنم بنت امة سار شعةتاشلا نم تمقلااذلو ناسا .تعامج يفءاقلالا تاحرد ض»:ىف |
 2 هود ىنامرحفصتلاب ناقفاومم ناددعامهف نانئااضم أاهنم قد تارمثالئة ةناعلا. ساس

 3 ا )| نوكت جود سلوهودح اوامهلداسعلا ناله هال قفوالف دخحاو ىف اقفتا نافأ

 3 نهب قفولا تبلطاذ ا ”حرخما نو دبروصت: الءزحلا نال همف ناقفت,ءزح مدعاحر ذم هنو كح مدع هرورضأ

 رمهسمخلا ل ةمتس#: مة سجخ ىد رشع ةثالثلا ن هةمناملا لمت صةنفرم ع الثلاو ةناملا|

 1 قب هنالثلا نمنمنثالال_ثتصقن مث ناغن ا قب ةسمخنان ءةنالثلا لم تصقن مةنالث قب ةناسملا |

 ا امهف ( ادد ىف افا ن ناو هلود) قورزاك امتي هقفا اوهال هما اعد دحاو ىفالا اقف لفدحاو |

 1 | هع رالا فاك ( (فصنلاب ني نثالا ىنف هلوق) ىناحرحددعلا كلذ ه جرم ىذا ءزحنادىنأ ناقفاوتم أ

 0 قدي نيذئالاو دب ربسف:ءافلاو فصنلا ناقفاوتمامسهف نننالإ ىفاقف:ا نا ينسب ناتئاامهدعب ةرشعلاو |

 0 امهم ريدم يتالاومعبتلا فاك (نانلا,ةنالتلا فو هوق) ناي وا م ا

 ةنالث

 ع 0
5 
6 



 صن و رمثعة + ىلا ل وعنو رشعىنثا نم اهاصأ تان تسونيوناو جوزك هلئاع تناكن أ املوعو نيل نم عمن و ةدسنمْة لع سلا لصأ
 (ةض رقلاق)ب رض مهلعرسكتا نم سؤرددعىأ (ددعلاف) ةقفاوممهسؤرو مهماهسنبب نكن ناوىأ (الاو) نععب راوة سن نم ,
 )ا رسل اددعت ناو نيتروصلا ىقهلثسللا (ج رخمإ)ب و رضملا( غل مملاف) نينالثاو هس نم مصل وةئسلا نماهلصأ نال تاوحا سدو جو 3

 ددعتدئعكلذو ناتلاوقفاوتلا» هسه (نيكحمالنىلع) لمخادتلاو لئاقلا هو سو رلاو سو رلانعب ةعبراو
 نتفئاط ءرسكلا نوك,نايرسكلا

 مي ير يري تاتا ري للبلت؟67؟9؟فؤ(_ ري 67ت7ب 7بلس بيب ببتتب0بباببمسسسبوبببببص #١

 5 ا ار ركأوأ ْ لبرسكسلاةلازا سبل عيصتلا نال هيفرعسكالورمسكلاةلاا نال جيستلا باف لصالا ا ذهرك ذيالنأ ش

 ةلالنو تاد حالو تانيخالك ْ 0 ا رالانبب نكل نيرلع مقتستالو لسا اسال مس سا تا سرا ونا كو سلع رابتسو وز دانا ناسنتلا ( دوم 0 وطمس ا لكنوكمىا ةةوقوم لاس ولا دادعأ 1 00 وح 00 هورس نسا 0

 مط رةسرئاهاسا ماا | ا
 0 ركلاندس(تاو) مخ

 دقةؤذ نان ضعملاق دادعالا صعد 00 : 2000 0 ا ل

 لثمأ ىف دادعالا رثكأ ل 0 3 ا اهعبر (رثك الاف ) ينفي ىأ رثكألا لالا ع 0 از قارنا ورم

 رو نانلور مد راك لعاب ||( "لاك ددع ننال طين فردت لعشاق نتا سسك او
 ”اطاعرج ضلت

 ةعراو ةّثام نم ععيو رشع ىنئا 5 00 ط0 0 0 0

 ل و و را
 لسرطان نس (قنارول ل

 ل ا يم ل ل
 عم ةيناملاكك لاثددع امهدع

 ا

 ةنالث نمثلا تاحوزال ن رثعو

 نهسو 5 ددعذ انف نوملع معتس 0

 ملورثعةتس ناثاثلاتانمالو هعنرا

 نيددعلا ندد نكرو نياعمقتس

 .فصن انذعأف فصنلاب ةقفاوم

 | نكل نمماعمقتس الو ةع رأوهو ناثلكلا تسلا (تانمال ةّس نماهاصأ هلوق) انش سو رلاو ماهسلا

 ادرار هن راايهدش ىرتعلا | ١ 0 :؛
 ( دول ( ةعلاز هه د نيرشعل | نرسؤ رددع ع_جانذخأة نوسؤرددعود حاولا نيب قف اومالو نوملع يقتس الف دحاو وهو سدسلا

 ناتلاكلاقفوىف خلبام مت ىفاشلا عمجانذخأو ةناص موسؤرددعنمب وهننب و اضرأدحاووهو قالا ةئالثلا ماعالاو ةئالئاضن أ وهو
 قرلمامالاو تلاثلا تملا ا :

 م تس | رضةعب رأت انبلل ناكذا لش ملا ميقتست اهنفرسثعة نامراصف ةتسلا ىنعأ هلّثملا لصأ ىق ةئالث
 اك نان مدا و تاز دلو 10 - ا ”٠ هنو .: : :

 ةدحرتع ةسجو انني رمثع نامثو | داو ماعاللو دسحاو ّننم هدسحاو لكلف الث ناكف ةثالثوهىذلا بورضملا ف ا ساس سس

 | نولعمقت_سالف نائئاوهو سدسلاالثلا تاهل ( رسثءىتثانءاواصا هلوق) ىناحزج

 | عب لاعب رالاتاحوزالو ةئالثوهو نسؤو رددع ع وحان افهسبانم نيسؤرو نهمايسنمبو

 | سؤرااددعانذ_افساتامهندب لب رمدع ىنثا ىلع مقةستالف ةعسوهو قاسملارشع ىنئالاماعاللو

 رشع ىنثالا ف نيلخادتم ةعب رالاوةنال_كلااندجوفةذوأملا سؤرلادادعانمب ةمسنلااانملط مث هرمتناب

 ١ تالثلات ادءللو ةثالثوهو نوسؤرددع غصن انذخأو فصنلا,ةقفاوم نرسؤ رددعو ةعزالا نيد

 عبج ىف دادعالادحا ذو برض ىأ

 | وهو امهدحأ انن صضوتإئ اماه اندجوف ضعد ىلا امض ةذوخ ماد ادعالا هذ هان سن ثمومسُو رودع

 جامملا كلذك عبارلا ىف مث ثلثلا |

 ةعررأ نم امهلصأ مامعا ةّسو [| ' ىأ (اعرشعىنئاو هلوق) ىئاحزجادحاو ممةمددحاو لك انيطعاو ةئالسثلا ىفءاشب رم 1 تال اعرشع نئاو هلوق١ ىف داو م_ممردح ” ةنالسملاق وأن رض

 هماه سو لاددعانذ_اف هنيامم نهماسوسو نوسؤ ردد-ءنسب لب ةماقتساالف هنال_:وهو

 سدسلات اددللو هعس نهسؤرددع | ةعرراو ثامر اصف رمثعن'اض:اوهو دلل لصأ ىنءانب رضف سؤ رلادادعا رثكخاوه ىذلأ

 ةقفاومالو نوملعمقتسالو مهسقاءلاماسعاللو رشعهس+ نهسؤرددع عسجانذخاف نيددعلانمب هقفاومالو نولعمقت سولو ةعدرأ
 أمهتنن انة دوق هد بوهعت راني قذولا انمأطو رش ع هةسج هءست همس ةعب رأانعم لصف هتيسمهسو رددعع_.جانذخأف ةعسلا نيد و هند

 ثلئانب رضف ثا.ثلارةقفاومامهنباندحوف ةعستلا نيبو هندبانلطمت رشع ىنثا انف رخآ الا عسجف امهدحا فصن اير ضف فصالاب ةقفاوم
 عسج ىفاههدح|ثأئانب رشف تاثلانةقفاوماض أ امهننباند جوفرعثع هسجح نيد و هندبانملا مث نيئالثو ةتسراصرخ“ الا عج نامه دحأ
 نو مثعو ةعرأ كلذوةل لا لصأ ىفا_تت رضف نناسوةثام خلمفرخ "الا



 ىناثلا لكك نمثلاطال_تا مق

 بالنمّتاو ماو ةأرعاقهناسب هدنع

 انداتعف مور نباو مالنعست او ماو
 ةعدسولا لوعتورعشع ىنثنمةلمسملا
 نيرثعو هعيرانم هدنعو رسثع

 نبالا نال نيثاثو دا ىلا لوعتو

 ىلا عب رلازم ةأرملابعتمت مورحلا
 لامىانازيملا لاع(لوعتو )ن مثلا
 ةدايزب)ةضب رفلاتلاعهنمو عفتراو
 (اعمشوارنو ةرششءىلا) لوعت (ةنس

 تاو جوزواماو بال نيدحخاو جب زك
 جوزك اعفشو مال خاو ماو بال

 جهزوا مالخاو ماوبال نيتخاو
 وامال نيتخاو ماو بال نمتخاو

 نيتدخاو ماوبالنيتخاو جوز كج
 ةعس ىلا لوعترشع ىن او مالماومال

 نمةخاوة دوز اعف ثالارتو رشع

 نبوباو صتشو حوزوامالخاو بال
 نو اوماو بالزيةةاوهحوزوا

 ىلا لوعت نو رمثءو ةعدراو) ماومال
 ةأرماك اد>اؤالوع ( نيرشعو ةعمس

 العن الدي ريثما ىهو نيوناو نيتتب و
 اهنع رماملا ىلع لّ مس هةنء هللا ىذر

 ىلءدازمالو اعستاهنمبلقنالاقف
 هلع ن آف وسدد ناذتعالا اذه
 افن 5 انباكنيثلثو دحاىلا ل وعت
 نا (لصاحتاف) مورحمأ هلم ىف
 اهتمدعراةعبس يرام عوم
 ةسئاو ةثالثةعب رانانثا لوعتال
 ىنئاةّتسلوعت ةئالثو ءارقتسالاب

 ءارقتسالاب نورشعو هعدرارشع

 لئادملا يفت ىف نوجاتصو اضيأ
 ماهسلانمب ةئالث ل وصا ةعيسلا
 ةقفاوملاو ةماعّتسالا هو. سؤ لاو
 سسك الب تعسقت | نانا هني امملاو

 نيدنباو نيواك رضا جاتحالف
 مقمس 9و هتس ن مهلا لدصا

 :ىأ(ةضي رفلاىف) ماوسا|مملعرسكنا نم نسورددعىأ (ددعلا قفو بريضدحاو د رف طرسكسا ناو لكلا ىلع

 909093939331 ٠))ُْْسسشللللالل ذأ

 ناصقنلا ب بعتح مورا نال دوعسم نبا سه ذم ىلع (نمعملا مف نم ثلاثلاهزحلا) ةال؟

 | ىهتنا ةتسخلب رح الا عمج قامهدحأ قفو تب رضاذاف فصنلابةقفاوم سدسلاو فصنلا جرذع
 افافالع باوصهضعبب وأ ىناثلا لكب فصنلا طاتنا ناو هلوق نمحرشلاهرك ذامنا لعب هنمو
 قئفاونهعب رالاوهو عد رلاجيرم نال (سنع ىنثا نموهف هلود) بروصتلا ن هىوجادسلاةشاح ىف

 هر طاتخما ناك ناورم عننا غل لا عج قامهدحأ ىفو ب رضاذاوفصنلاب سدسلاج رخم

 نٌلاوهىناثلاب طلخا ناكن اورشع ىنئ السر خ "الا فامهدحأ برضاو ةقفاومالف نانلثلاوأ ثلا
 ةقفاومالف نيا هب طاتخخلا نا ناو فصنلابةقفاوم نعج رخلا نيمق سدس هن طاتخلان اكن اف

 ءازحأ ن مةدابزبجراذلاهذه ىأ (لوعتو هلو5) تاب زنيرشءوةعبرأ خلسة ملامثىف ةنالث ب رضاف
 | ىأل وق هنمواولوعتال نأ ىفدأ كلذ ىلاعت هلوق هنموراحهمكح ىلاعلاسقب للملا لوعااو جرخملا

 | ترثك اذا ماهسل اةدايزافرعو «لئاعريغهنزو قدص نازوو « ةريعش لوعبام قدص نازيع « بلاط
 رد رج لوعلاب كح نمل وأو هضرفرد. هب مونم ىلك ىلعصةنلا لعخدمل ةضدرفلا جرم ىلعضورفلا
 لاقي ق.ساكروجلاىلا لملا ىنعم لتس هنال ناعم فأن ةغالا قلوعلان العا (حنا نازمملا لاعهلوق)
 لاعلاق, عفرلا ىنععو باغىأ هريصل بعنالف لاب ةملغلا ىنععوارثاح لع ىأ ىلع وعب نالف
  [راستقارس م لعث هنمو ىفناحرجتا هرك ذاذ كح هباء حلطصملا ىنعملا طخ أريخالا اذه نمو هعفراذا نارممل
 ||| ناللوالا ىنعملا نملوعلا ظفل نوك ناز و< هنأ فو رزاكلارك ذن كل ريسخال ا ىنعملا ىلع حراشلا
 ملعرربضلا لاخداباهاهأ تيلغامال ىناثلاو مهضورذ نعمهتصقن ثيحروجلاراهلهأ ىلع تلام هلّءسملا

 مهحالوةدحاوةلّْسمىف ضو رف عد رأن مرثك !عمتسالو (ةعسيراخنا عوممن ا لصاحت انهلوق)
 ريثمىأ (ربنملا لع هلوق) رد قرف عدرأ نمرثك أ ى,عرسكسيالو فئاوط سج نءرثك أ اهباعصأ نم
 ىضمونعْلاةجوزال سلأ لاقفاتنعتمهلأسنم هيباحأ (اعستاهتهتاقنا لاققهلوق) ةفوكلا
 | ىلع نكمددعلق أن م ماوسلا ذا يمصتلا (حلا هيصن ىف اتصو هلوق) هتنطف نماو تف هتبطخن ىف
 أهتم مصتام ىلعاضنأ قلطب و ور زاك ءامرغوأ اوناك ةئرو نيةحتسملا نمد او ىلعرمسكلا عقب الدجو
 | ىهوةعرالاماسقالا قدادعالانبب تتلاراصاهجو نارلعاو اذكح للا يمن لاقي ةلثبملا
 |نافالاو نالئاماههفءاو اس نافرخآىلا ادهعتدسن اذا كنا ناءتلاو قفاوتلاو لخادتلاو لئاقلا

 ًامهفد حاولا ريغددعامهمد_«ن ناامافامئغم نك ناو نالخا دتمامهف رثك اللا نغم ل-ةالا ناك
 . [|لوصالاءذهلصاح(سؤرلاو ماهسسلا نيب نعئال. هلوق) ىناحرج نانيابتف هريغا مهمدعب الوا نافاوّمم
 || ةفئاط قعرسكتي ناامان مقتس ملناو لوالا لصالاو هك اذه ةئروولا ىلع ماهسلا ماقتسااذاهنأ ةئالثلا
 | كلت ماهيب نوكين ا نمولنعال لوالاو ةعب رالا لوصالا قر وكح ذذاوهىناهلاو رثك او اة دحاو
 || ناففاحرج ثلاثلا لصالاوه ىناثلاو ىناثلا لصالاوهلوالاتالوأ ةقفاوم مسؤرددعنمب و هفْثاطلا

 ا
1 
9 

 0 تانب رمثعو نيواكمهسو دو مهماهس نمد (يقفاونا) هللا لصأ



 مالاما نا باكو بالا با ماباك (مالاةدارق فعن الاةبارقلف ةبارقلاةسهج فالتادنعو) تن. تئينبا نمىلوانباتنب ياو
 دلو موف سدأو نرقلاىفاووةساناقاىا (نادبالا ىلع ه.قلاف لوصالا قفتاناو) مالاةهج نم كلثلاو بالا ة هج نم د- دل ناتثثلا
 اذا فال الب اذهو نيثنالا ظ-لثمرك ذالف نيطاتةعاوناكناو مهلك اناناوا مهلك اروكحذاوناكن ا ءاوسلا ىل_عمبندب مق لاسملاف ثراو
 هدي (نكح مالم ىلع) ىاالاو ةئونالاو روك. ذلا فتاهمالاوءانألا ىاءلو مالا ق فنا

 ههح قالت ادسنعو هلود) انش ماحرالا ىوذ نم همأ نال تنيلا تاب نبا فالك صرف ةيحاص ا

 هلوذ نمو.سسام هاب رقبة ردا قاووّسا اذاام ىلع ل وهوه ل. هقالطا ىلع سل (حمئاةيارقلا ْ
 ةمحارسلا ف لاقاد_هو ةنارقلاة سه تفلت |اذاامللماش هقالطان وهذا هجردلا برقي مجرتلاو |

 نموادعدالا هج نم برقالاناك*اوناكه ج وىانمتسملا ىلا مهبرقأ تاربملامهالوااهحرشو |

 فال ّخاعمةينرقالادوجول سكعلاب وةلاسختادالوانمىلوا ةمعلادالوااذكو لاق نا ىلا هنهس ربعأ

 هلوق) كلذ كارعشب ملا بالا با مأ بأ كح هوقب لة هثمح حراشلاهرك ذىذلا ليئةلاولا ةهجلا |
 انش تنملا ياو تذملا تنك ثراولا دلو مواك اوناكوا ثراودلو م مق سدلو (برقلاىناووتساناو

 تن.كهب ريهظاا فاك ميمصلا ف ىلوأب سدلهناف (ثراولا دلو دلو فال ىلو اثرا ادلو ف هلوق)

 ةفص هلوق ق.سإك ةطساوالب ثراولا دلو نوك ن اود الل زمزلا نعىوج مصالا ىلع لالا ىنالو 0
 نم ىا(مو:مددعلاف هلوذ) ىعاووكب لو امخالو مأ اون اك ءاورس مهبل دما لو مالاندارملا لوصالا

 نعنساورلا روش هنال © لوق فصار ادت | د دنع فلتحت ا نان نه تف دولاو هل اوق )اتش عورفلا ١

 معاشمنامهضعب ركذوةذاش باور نكلاضي |مامالا نع ىور ناو هناففسون ىلا لوق فالذع مامالا|
 ةيجارسلا ىلع دس ىتفملا ىلعرمس | هنال صمحلاو ماح الا ىوذ ثا بم ىف تفسوب ىلا ل وقاودحاىراخمأ

 ىوحلا مش فو طورمشلا بحإ ورك: د فسوب ىنألوق ى_عاضي !مزراوخ ها لعو فور زاكلالاق

3 

1 

 فيصتتلاوأ ل ألات أ دينا (فسضتلا لعوت) اهمأ صن تانا تن تنمل هئلئو وي اسوس |
 اذا سدسلا اذكو فصنلا لح عسب رلافعضاذاو عد رلا لصف ءضاذان لاف رثك الاب ت أدي نإ|
 فص اذاواعب رراص ف صنلافصن اذا هنا فصنتلابدارأو نمل راص ثاثلا فءضاذاو الهر اص ف عض
 ةيناملاو ةعبرالا ىعدأ ىأ (اهيمسأ هلوق) ثلثلاو نيثلثلا ف صنت لاما ادكوانث :راصعنرلا]
 نمهناف فصنلاالا فورحلا قهكراب ىذهلا رف اوهو هنعم صرف لك ير نال هم لاو ةثالثلاو ||
 تفقواعف ذك( ةّتسنم ىتبامو هلوق) ىبع فصنلا يرد نانا هلوقي دمق كا ذلف هل ىمد سدلو نمنثا ||
 بال ومخأو هلوق)ئيثةدوك لما ضو رفلا دعب ى_1هنالاتذجش لَ قيسوهف هل هجوالو عسفلا نم هيلعأأ
 جر اهناف هَ لاكمفعض فعضاو ءزجلا كلذ فعضأ رخو هفءز4 احرخت نوكمددع لكف ثالثوأ ٍ ىندم ضورفلا هذه نم لثاسملا ىفءاح ىئمهنأ لمالاو ةءجارمساا و رمش ف اكمال نيوخأو هءاوص(مأوأ]

 و الاب نيعوتلا »أ طادخا اذاهنا لصالا ( طالتخالانهلوق) هفعض ف ءضلو هفعذلو سدسلا
 امهننس ناكنأق نيضرفلا ج رم نيب رظاف كلذة فرعمتدرأ اذاواموءمصددعلقأ نمامهجر هممت '
 جرم غلدافرش الا عج ىقامهدحأ عبمشةنيايمو أش الا عج ف امهدحأ ىفو نرضاوة قف اوم أ

 صنو همح ارمملا نتم ناك هس نموهف هضعمن وأ ىفاثلا لكس لوالا نمغصنلا طاتخإ اذامت نيضرفلا ||
 وهفامأو مالنيةخأواحو زنك رئاذا[ك اعم سدسلاو ثائلا,فصنلا طاتمخا اذا حرشلا عماجترامع

03 

 تا" 04 " اهلصأف قئامو فنوأ فست هلك

 1 سب وسمو واب ب هس سس و سمو ا سم ب سمس هس سس سسوس

 ددعلاب لوضالاةغصتفلتخا ناو
 دنع ف لدخا نطن نم هصولاو مهنم
 فاول 5 ددعو هليا هجر دع

 مهني لأملا مسقب و عورفلا ناريتعي

 اروك د لكلا ناك نا ءاوسلا ىلع

 لثمرك ذلإذ نطل ةعاوناكناو اناناوأ
 تنب نبا كرتول ىتح نيشنالا طح
 رك ذالام_ْدلاملاف تنب تناو
 ناديالا را.ةعاب نيشنالا طح لثم
 ١) انهو ةقنسم لوصالا ةعصن إال
 كو خا ككرواو فالح
 الإ بيو ىأ دنعف تننا
 دنعو مهتادبالاراءتعان اغصن امون
 تنالماثا:انالثا امهتدلاملاد_ع
 تسلا تن.تنله لو تنملا نا
 ننانع تامدزاك لوصالا راء
 نانا ام تنبت نعو تند
 تنسلا تن, باصأ امو هدلواف تنملا
 ىقتردقملا (ضورفلاو) اهدلولف
 عبرو فصن) ةتسلاعت هللا باك

 تانوناثلنو) سدحاده (نءو

 ل _عرع ؟سنج اذه (سدسو
 فصنلا ىأ فص نتلاو فيعذتلا
 نعل فعض عب رلاوعد رلافعض
 فءضكثلاو ثاثلا فعضناثالاو
 عبر لاو عبرلا فصن نمْلاو سدسلا

 فصن. شد.بأاو فضنلا يفصت
 نيدلسلا فض. تلعلا ون: ثاثلا
 د رأوفصنالن انثااهح راختو)

 ىا(اهمعسلةتسو هنالثق ةيناعو

 ثاثلاو ناثلثلاو نمثلاو عب 1

 طالّتمخا مدع دعا ذهو سدنلاو

 ناكن أب رخآ الا سنجل سنجلا
 ثاثونائلثوأ قدامو نائلئوأ قدامو ثلثواثاثاهف ناكن أو نمت | نم

 فصنو سدسوأ قبامو سدس |رس ناك ناو ةعد رأن ذب قدام ثلثو عدروأ قبامو فصنو عبروأ قبامو عد رواعب راهتق ناكتاو هنالثنذ

 نائلئثوا ع صنو ناسدس ناكولاذكو ماهبال نيوخاو ماو يوزك ةتسس نه قدامو ثانثو فصنتو سد_سوا دامو ثلثو سد سوأ قدامو

 هضعس واىناثلا لك عب رلا طامخ ناىا (طالشخالا,نوريشعو هعن راورعشع ىثاو ( ة.: اه نذ قدامو نءاسبف ناك نأو فصتو :



 ْ رثالا ع..جىنامهذحأ قو برمض اذا فاوت ناو ملأ #لا نمد رنا (م) نا اردت ورك ذر اريدقت ىلع ىأ نيريذقت ىلع ةلأسملا ما نأ

 .نمواهتفو نواة دا مان ةروك ذ ةلام ل ناكنم م ( برضا مث) ةلأ- ملأ .. مسا عا ملاقرخ" الا عج قامتدعاو لك برك افانسامت ناق

 رجلان م نيل صال اىفرطن ا مث ىثا +2 اك (نيعملا مف نهثلاغلاعز 41١ هاب؟ اهقفو وأ هير وك ذةلأسم ىنةسشونأ ةلأسم ىف ئش هل ناك

 ا 222222222222255 اهتمىلذفلاو ثتراولاكلذل طعد لو امض

 نينحلا ءاضعا نموضع ماذا ذهوةرغلاوهو هسفنلدب هنعروناك ثر وو ثري تاس مكحح اذافأل لما لنا دان ترا لا كلذ سصأ نا
 للعا نوأواتب كرئاذا اك (حلانب ريدقت ىلع معصن ناهلوق) ةرفلا بتال هئاضعا ن 0 ظ ناكن اواو فوقوملا ع.محاةدتسم ناكناف

نمتلاملا نمد و هةئوناريدقت ىلع نيرعثعو هعمس ن نمو هنرو درب ذقت : ىلع نرشعو هعبرأ نمد سااقالماحأأ قاسلاو ضءبلا كلذذ أف ضءدلل اقدتسم
 

 ْ ١ امةثرولا نم دحاو لكىطع» وةئر ولان وذ

 ةعنَزأو أ ارأل همئوناريدقت لي لولو نول نمركلو تورش وتعسنأرل ا قرغلانس تيار ها نوار
 لكلو نورشعو

 1 ع 2 4 لكبيصنت ن هفق ويو هنالا ًامعبصا ن نمفقوبو نورشءو ةعبرأ ةأرلل ىل طم«. نونالثو نانا نيونالا نم ٍ ناك اه (تولاست معاذاالا ىق < او

 اهسصنق دحاو نبا سدصناهق-ىف فوقولانال نوثالثو ةعست تنال ىطعب وةعن رأ نيونالا نم دحاوأأ |ناحوز قرغولف ءامدالا ةنرول مهتمدحاو لكل
 نوناسمو ةعستو دو قاس. !اونونالثوهعست لص ةعست ىفةيورض«ثلئو عب راةروك ذْلاةلْأ سمن م أ امعالاهلاغاخأ ا و نك كلرتو

 ىطعي , رثك اوأ اد>اواشباتدلو ناو تان. ال فوقوملاعسمذ رثك اوا هدحاو اننب تدإو ناف فوقوم : اونامو هعاج ىلع طثاح عقو ولا ذكو هرالهلامو

 نوالاونأر لع ىطع اةمتدلو ناو :دالوالا نم مسق يناموم- ممدصل ن مأق وةو*ناك امن ونالاو 18 ا 7 عمهمذ#) ثراالالوا تاممحاردب لو اهنج

 رش قاع |ىدضلا م( ةاناوا دعم

 ةأبح هطرششو قاقدتسالا بهسب نقمتلا ىلع ىندب ثرالا نال ( لا قرغل نمد تراوقالو هلوقإ)ة مار لا 5 0

 هلوق لع فطءهلود) ىجليز ككاانكرالا تشل طرشلا دو وو ن ع رولا بوم ثرازلا . بب رقوهو ) باّمسلا لوأ ف ضرفوذ هلوق ىلع
 ترركت اذافيطاعملانا جمسلا تاي ىو .ةعر همسصع ىل د ع فطعهنان ملي لا امو ضرفوذا ا مهسسىذ عم تربالو ه.صعالو مس ىذب سدأ

 نع لس مالسلا هءلع نال( م احرالا ىوز] ثاريال هلوق) بترم فرح ففطعلا ن 0 لوالا لعن وكنا درلا معلن يجوزلادحا عم ىوس ة.هعالو

 ىدذمرتلال اق هل ثراوال . نمكراو لاا مالسأ |ه.لءهلوقانلو امل هال لاقف هتلاخو هع كرب لر : ماحرالا ىوذل تارمال تدان نءا لاقو (امهلف

 ايسنمكف هل نوفر «: له ىلع نب مصاسعل مالسلا هءلع لاق حادا نب تيان تام نيو نسح ثد دح 1 ىفاش !اوكلام د ءادرو لامللاتدبىف عضوتو

 طع ورام ةاصلا تاك اذه مو تحأىللءئارس ملدا لع نصا لوسإ اللا مارال ىوذ.ث(تاسعلا بترك تو
 َن كمل تبنواوه من مزلع ريغ ل ثمو هريغ ىلع هب تح هدد ولا الديان لا مامالا بهدم ن مو :

 هلوق نم دار 11 ناوادن ال1لورن لم قو أامهنمىلوأ اوه نم كانهنو ١ ناره ذا هعاندن اا 1 " (فئصو) نيالا نانبد ل تانملادالوا
 ثراو:للادر تلزناسمنال ب" الا فكل ةحال لق نافرددقم ضرف امه سدل ىأ ا: ئيالمالسلا هيلع 1 كادخاو نود ةلاداداجالامهو تملا معلا

 هريغا دارملانا ىلعةلالداسممف سدلو مارمسلا باعصاو ةيصعلاسمب دارملا نوك.ن | لق<و ةالاوملاب || تانيكت لا ىوبأ ىلا ىتي (فنصو تادساقلا)
 مامألا باعتسا ناري ثكن ا ىلعاهمو عب لمعبف ةءاعىهو ببسلا صو خال افلا مومسعلةربعل انف ِْ دالواو مالةوخالادالوأو : بالوأ مأو بالّوخالا
 تارزوؤ ىوتقا,ماوةفرا.تاودو ءاحرالا ىوذثب دينا هدو حرش نب !م-مثمووفلاخ ىف املا !ٍ تنائدحملاو د ل :صو) اهلك ت اومخالا

 ماعالا تاني ناولعا (مام الماعالاكمهوهلوق) ى اءز فراصملا اريغىف هذرصو لاس |تدد داسؤغل : 0

 مرآ اثاربلارمهالوأ لوالاك عبارلافنصلا نال قاطمت املا مالماسعالا نءنوونن ماوبالا| ماجالاتانب ومهدالواو تالاخئاول اودخألاو
 . .[| نوكرايتعا نالعاو (انر ١ ل د انش رك ذا فكم هسنتق ماها حراش اه ' ذاعفو .

 1 |هحردلا نم م معالاك ةاذه 0 اةعرللا ف وهاغاثتراو ريعوانراو لضصالا 3 ناك ناو لوألا 2 . كوز ركاب هالوأو

 | ةيبلص تنبأ 1 ام 0 كلاب 0 10 ىلسععد رام تلاثلا ملا عدم

 : تادالوا 0 !ادالوا مدق.ف تأ دعلا

 يس

 0و ا ىت(فنص) فانصاةءبرا

- 

 نهدالواو تاعلاو 2 >مالماعالامهو

 .- ١

 ةساناىادلوف انطيش ثاوريغةطساوال» ىا دال 35 1 را لاو دع مت نيطلت دفا انااا اروكحذنالا

 : 0 نممىلو أ مأو بال ناكن ذ عاسج الا ىنوأ ةيارقلا فم-.نمىوقالان العا (حلاةجردلا ىف تاطقاسلات ادن او نوطقاسلاداد جالا

احراوبح ارسلا تاك غدا قاذكوم الن اك نممىلواتالناكن # مهلك ة والا تانبو مهلكت اوخالادالوا
 35 ٠ ةصعداو ناك 06 

 ع (هجردلا برق, عج رئاد) ىوتقاذوخأار هوءالؤهدال وا مهلك مامعالات ا 1 امعلاو مال ماعالا مم هدالواو

 0000 نروح اسداووا+ عدو ناكءار :سىلوا تزاو ١ادإوذ ه>ردلاقاوود 1 نا(انراو ل مالا نو) 1 مز تخملاتنبتنب نمىلواتفملا تفك

 تنءلا تاب تلت نموا نبالا تنب

 1 هير درب دقت 0 0 وسال ىرخ الاعمج قايفدجا قوات اداه قلكلانةقفا .

 لمكحف فصنلا م اًعىلاتنمللو ممدصل ن اق 14 م ا
 ' قاذكم,ساةغستوهو ب الل قاملاو اهل



 أ ةسئرلاءاضعالا لحم ىل_ءالا ناكام نكلرثك الا يور ىةقيلاوقتسم برن ناواقتاطم طسولا هبا

 تملأ ن نمدلولا كاذثرن الل حلاو 9 اوما الد لولا ت ءاح ناو تقول كلذ ل#ادوجوت محلا

 ا م ءدقذا ثروبالو ثرمال هنافددملا كلت ىقدلولا,تءاحمن :دعلا اق ةروصتي دم ابتتعل انشا

 (نكح هالنءىلع)

 يرق للكرش اخ هىلا لكلا جرن هناك ف ءاضعالا كلت بردت هجورخداردصلا اوريّعا ل

 ناكادا هنا لعا(حلاةدعلا ىف تناك ناو هلوق) ترملا تقو را نءلقال (تدلواذاهلوق)

 ل لس هيت ءامءاو -ل'اداروسل [..0 ءلوادأ رملا كلت تءاحوالماحتأ م
 ناله :ءثروبوهرراقاو تءملانم داولا كلذ نريد علاءاضقناءترق اةأراا نكت لورثك أوال قأوا
 فر ”عمددعلاءاضقنانترقا 0 :ملاةافثر .رالا ىاقصسا|ىف طرشتوملا تقو نطملا قداولادو> وأ

 كرد كا ذكرت اريمالو بسنالف توملادعب ناكمقواعن ا كاذكه شم 7« لعدق ذا هلءق ن مهنمثروالو

 رمال نك لنا اهرارقا

 توملالاحن ط.لا قددو حو ققحتدق هنال ثري توملا نامز نم لقأوأ روششأ ةتسلدلولابتءاحو هتئرو نم
 هدوبو ردقت ىل انهاهةرورضالو ذثنح هقواع نقمتت لذا ثرمال لكن هدم لقأن هد احناو

 : هرورمذل ل |تاقو ارزكاأأ لادنتد كلف ه ىولعلا ناف هنم للا ناك اذاام فال تول نام

 امهريغو |مذجواهسأ ن ,مالماحو أرما كرت نانريغنم

 :, | ريغلا كلذ نم تبان هم_سنق هريغ نم لحما ناكاذا اما تومان ل ؟ايراساللا مهتسات انشا

 .عاو هنودامو ل2 هذه ن هلق أوهام قعراصتقالا سل. تاقالادك ًارامت ءاقا نيه ور

 : حلا لق أوأ روشأ ةّتسل دولاب تءاجو هرم ريغ م لت نك نول ع ها لاى هءاعىثمامزا
 | مانا ل- فال كلو ضد سرر مله الهي تءاحاذأ أم ىل ءرمصتق| ثيح ىو#لا حرش ىف ةاحل ىل [

 رن .-امن اى توملاتقو قولعلا ن نقيت مدل هءاورارهاظ ىف رثك آلا, ق4 مرومشأ ةتسسلا |

 لاق هتدهعقوهامعفريتعمنممالا لوقو ابنطن فام قح ىف ةنممأ ابنأت للعم# ل ما ةذعلاءاضةنا,ترقأ

 ىذمل.ءقرارق الاد ءبدلولا ارهظ ماهفن ةءاصل ءاضقنالابر هل ايناهيلعورتواولاظاذك فور

 || ريغلاىلءرارقا اهتمرارقالا ناكف نين اسما نمثرالا ن-عنامرحلاو همسن تو: مدع مزلف ل ادم

 : 2 رقت ناور مشالاابتدع ىضقنتا,نعىفوتملا نا عمةّدعلاءاضق:اناهرار 5| لب اقام ىل .هناف ىهتنا

 ١ اعاوددحاا ع-وز توك ملعب ل هناوأ هلم ىف قدس[ كهريغو تولل ضءح ايدتعت اهنالدلو مأ نوكت نال ق<

 : ةثارولا نال كلذ طرتشاامتاو ( جا توما تقو ادوحوم هلو5:) ىسدقملا ن عئوجاهرار هان كا قلعتنف

 ةفالخلا لق ناف ىوجدو-ولاة فال ل |تاحرد ةداودحار ءافلعت نوكي ناروصتءال مودعملاو هفالع

 | مكحنال كلذ نوريتعتال كلا عمتسملا ندع افلخ نوكمال تملا نالتا.حا ةفصرامةعادالا ىقدتتال
 ْ بيج ةسفطنلا ىفا.حالو ولا : ار روملاتومدنعمح لا قدفطن نك اون
 ْ لعام امار اشعانو ناحل كح ىل اطعّف مح[ ص خخ ن دوك نلوم ا -رلا ق ةفطنلان 8

 أ اذلو لعقلابدمصلا ىتعم همف ع ناكل نود انام ءازمما نوجو قدنصلا مكج» شددلل
 اولاق منال لكش وهو مرا تنام ناكح ناو هل همسصولا ه- عصو نط لاقاموأ اًدءا هد انلو

 | نال هنأ نهثريمل كر هه: وهو هونأ تاسفاناسن احبذولفةرقسم نوكح:نادراولاةأ_ح ىف طرتشل

 | هتايحءاد-ةبا نمد ني هتكرحو نينا لصفن اذا ثاريمالا ذكو رق سمريغ هتامح
 باحو نيكل نا ءازدشءابتنالا كلذ طرشوءادتبالا قاهرار عدس امرا 2 محار ابار

 اهلوق) - حوذ م ةكرن هتكرحو لصفنا اذا نينحلاو حوبذملا فالذعال امةرقتسمةفطنلا ىف ةاسمحلا نأب
 ١ ل_صقنا اذااماو هسفاب لصف |اذااذ هو ل2 اثرال ىفاثاأ طرمثلاو هاذه )ا امحدج ورة مالعو

 | ىراضلا ىل- ءبجوأ عراشلانال ىوج تر هيافاة مم تقل اناهئطن ن اسنان رضنأت , ريغلا لعفب اممم

 تءلانود ىلا ىلع ةنان 21 ىنةتب ناعضلا بوجوذا ىثناوأ نيذح لا ناكا ةةيدلارمثع فصن ىاَورغلا

 نر
 ون

0 30 

 5 3 0 2 هور
 1 نهرو و/ 0 لو إ/ .

 ا ل
 5 ذاع 3 0 حكي 5

 فديو 00 : 6 :
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 هنافمالسالارادف ىذنباهلو بر اراد تام رك قب ة> ندعون ىلعرادلا فالتام مالسالارادى ىذلا هنبا ثرببر اراد صمتامول مّ ث>

 دى ىذتامولاذكو ىرحا كلذ نم ىذلا ثرمال

 ةئراو هنم ثرمال ايراد نواس تامر
 ةسعنلا فال ةءافلتةئائاراذلاو ىذلا

 تعمج | مث دبة ىدعل اعاطقنال كلملاو
 مظنلا اذه عناوملا

 تسان دره كدنب ورادن.دفالدءا

 اقلط م ىل ةهج ىل ش دس ر رش

 ةونملاك (بسنلاب ه:ءّنروب رفاكل وا

 مركرل-ع تناك اذا ةجوزلاك (سسلاو

 ا !(مسلاك)

 ىببا كرت نان إلاكنيددسلاب رفاكلا يس و

 اذاىفاش لا لاقوج وز وا مال خا امه دحامع

 ترب ريكا ا ناد ارق ىموحلا فتعقحا

 نااند_:عوفءضالارامتعا طقسو ىوقالاب

 اه جبت ريف ثاربملا ف ا.بشنب عمجلا نكمأ

 ىدحانسملادحأى أها بحواو)

 كثريف ىأ أ(بجاسحل ا ف) ىرخالانمبارقلا

 اهلفبالهةخأامهادحا لات | كرثوتامول

 ىثو نيت نأ ارقلاىد>انالادرواضرف هلكلاملا

 51 و ىرخالا سحنالاتخأ اهتوك
 ها هارب (مردم حاكبالا)ةمجاحلاب ثريف هلاخ
 نبالا اذهفانبا هنم تدلوف هتنب ىسوحم ب وزئاذا
 دود الو ءلاب هذمت ريف هنن ناو ى موا نما

 0 || نيانالتنبا

 0 د حو زلانالم 2 ا

 فصنلاو ةسصومالاب هنم ا اهلف هّتحأودإولا
 ريسعغال ةيمومالاب هدذعو ن6 ءدخالاب

 ىأ ( مالا ةهحناعلل دلو وانزلا دلو ثربو)
 بالا نم ثربالف ( طقف) ا ءارقو مالا نم

 دلولا اذه نمهمنا اردو بالا ثربالو هن ارقو

 اوس :ارقو مال ادالوأو مالله اريم نوكمأ اغعاو
 هباو رف دحاو (نبابدصت لني د١
 قم دانك ىوتفلا هيلعو فسوب ىنأ نع

 دهم نعو نيلب عد ر رأس صن نيالل فقول هنا

 دلومأو ادحاو انبإ ءلرتو تامولف نينب|بدصن

 راتخلا لوقلا لعن يفصن لابملا نوكت لماع

 2 لجو زنعتامولاك فيصتلا ]كل قوق

 نواه بس الماحةأرها هلرتواوربغال ةلداح
 50 ةلرتولو سس دنسل اى زج [ عم كرتولو

 انباداولا ناك اذا طقس هنالئث ىطعدالاعوأ
 ىطعي لاح هضرفريغتنال نمت ناكناو نيم صخلا لق أ ىطعد للام هضرق ريغ نير اا ناك اذان ال 2 لوليسم (ىفل- -سالا)
 ىطعي , ال لاحكط قس ناكن اولاكلا ىلع هضر 05

 فذلانو أةءلاكىعوىذلااذهن مرا ثربال هناقنرح اراد ف نبا هلو هرب. همالسالارا

 لإ فال ماو ليلو مالسالا نا قالت ةءعالا نيدلا فال م ايدارملان |نههرهغو ىنرعلا هب مرصام
 هلكرغكلا نال:دحاو رادلهأن ءازناك اذا ثرالا عختالف نثولاةدابعوتيدوهيل او همن ارصئلاكرافكلا

 نءهنحيرمصتلا ىف ايساك ..تحوءاذكو و (ملابرحارادف ملم تامول ىتح هل وذ) ةدحاوتلم

 ىت>كلذف هم 2و فالتخالل لخدالو (ثراو“ ةلاعنمقريتعملاو هاذه ىكحو ةلوق ) قكورزاكلا

 ةعئملاهلوق) قو رراكلا ةبحارسل امر ه-:ه ثري هناقس رح اراد فثر 2 ويراد تامر
 4 قة امعاكلملاو ةعذملا قالت انرادلا قالتءا نا معامذللا كب كلما ركسعلاى أ

0 

 نودراغ
 0 ىهواتفلااةّختىفلاق كلماو ةعنملاتفلتحخ ا ناو مهتباعف نوثراوتي ل دعلا لهأو ىتملا لهأ ناو ساسملا

 ِ نءالاف مهعمس مالسالا كح > ناو نيىسملا قحىقالر ةكللا لهأ قحق هكحرهظ اتارادلافالتحا

 ةدتك# 4 ءضولا هلام عمم مالسالاراد ف ل مدل ىموأو برحن اراد ولسا |ذاَدع الا سء2لاقنيمالا

 1 هم نبت همالساد- «ر هوسم تحونول هةحوز نا ىرتالان اك امم .> مالسالاراد لهأ نم هلا نال

 ملسسلا نعثربالا ني دارا 1ىذلا ملسملا ىاةعلارك ذن نكلو ىهتنا همالسا لمق تجر اذاام فال
 ١ اضيأ ةيجارسلا حرش فورت ذو رسل وأرد اذكهو الوأ اناسنر فار ادى ناك ٠ ءاوسرحا ممل ىذلا

 ترب نأ يمد 1. .3 موم ااامأفةضدر 3 ةرعشاتناكن يح مالسالا* ادلع قنا اذ 3 ءوضلا تحاصلاق

 د ىوج فلا دعب رجال و هيلع هللا لصدلوقل تطحن ةرعت -كانالرع ”الاامهدحأ

 امه 2 أن ائاهتم نءاوذأ أرعاام,خمدحاو لكذو تالوا أ الشارع درك تشكو (مالخأ

 2 ءىبان - لوالا حوزلان ار تاسع 0 الااهح و زتف ا

 قامو (نيهسلادح أ ىأ هلوق) ناحو هلا امهنيذللا نوخالا تومدعب تامىأ مالخأ ام- هدأ

 امأ (مردع حاكتبالهلوق) نيسسلاو |نمّتب ار ارقلا ىدحأ هياوص نررفاك- |١ ىأ هلو“ نم ىنرعلا رمش

 ناكف لس أاذاهم اعر دال نكلةمصلا كهل ناك ناو هنام مامالا دنعامأو حاكنلا ةعصمدعاف امهدنع

 ذل [الإةيوصعلا ب ثرودالو ثربالو تالا ةنيجن م كمسل :عاطقز ال طقو (مالاههحهلوق) دسافلاك

 ا ووو ءتناماذااكرثك أ أامعأ تذوا د > او نبا ظ> هلوق) ىد 0

 نوكنىث 111 /ز اهسعت سدس م لضفب اك ذ لح ضرف نا هس مدل انبملاههنم لها كاابأ:أرم

 اجار مرتك أكل ا نمةئالث نر :[بسدصتا :هام ف قوم وهناك ىلا لوعتو هثال راق 00

 ل11 ليش و وهو مرتك الاوبل اةلاوهد اولا ةدالو نال (ى وّفلا هيلعو هلوق) اند ةةس نم

 0000 ااا دوك |لا.ةحال ف سون ىنأ لوق ىأ هلوق ىلعةثرولان م

 دق ىنعب رثك أ <« أتاني عدرأوا (نثب عيرأ هلوق) ىو ذك خي اولا فاتح

 نذبانعتاماذا 3 ه سكعلاب ن نوكب دقو تانبعدرأ يضل 0 انتبعدر اديس ورا

 )0100 از دوو لماما هتجوززعتامان او يس ار تضناك لمابة جو

 نيب عد هرأل عاما ىنالةذوكتلاب تءأر ذأ ا رشلوق ةهرالاب# ءافتك الا هج وورثك تائب

 نب -هددب د | نادل ا 2اس ناكل كلذ مرتك( أنيمّدقتلان ع لقت لودح او نطل ىف

 ضب ىورو نطد ىنم_نمةسخ لك ادإو نورمثع هل ناكهناهضشَن 3 ءىفاشلا ىو رومهلك اوشاعو

 اضأ هنعو (حلادعنعوهلوق) قورزاكدحاو نطب ىفادإو رششع ىنءاتدلوءاسنلا ضءن نا هياعحأ

 ١ هياورلاءذ_ه تسلو د_عسنب ثيله ةعواوررتك أامأ تاني ثالثوا نينبهثالث بدصت فقو هنأ

 2 اج[ نتبوا (نينباس عت هلوق) ةنحا ارمسلا ىلع دس تاب اورلا ةماع قالو لالا حرم قةدوحوم

 ١ ةردنلاهياغقدحاو ندى ةعبرالاةدالو نال فو ىأ ن نءنتاورلاىدحاو نسحلالوةوهو رثك أ

 نمذن' اًدالو وهوا داعب ام ىلع لب هماع كلا ندب الف
 0 وه (ا هقتسمءلوق) ة.حارسأل | ىلع دس

 5 هرسلارابدعا تمتد ناك ( هيرسريتعملاق هلوقإ الواد هالجر جرخ ناد (اسوكتمهلوق) الواهسأرجرتمنا

 ىلا ١

 (عض) نام تام هلقاجرنناثرمالىا (هلقاالتافاح.رثكأ جرخنا) للا (ثريو) ْئث
 ثروملا توم ةوادوجوم هنوكف ردد ايفر الامس نو ةيداكسملا بتل |ىدعب هرد صريتءملاو ا|عقبسم



 ه4 (نكجحمءال:. ىلع)

 نروحنإ ج ا امناقمأو نالت حالا هلا |اهمدعدنع تنل |مئاقنبالا تنب ةمناثلا ناثاثلاأ
 كءهب البز |. هزم ةيحارمملا رمش مدع: 1 تالثلادج ولا ذاكالذك اهناف بال تالا 5 هول ؛ارلا مالا تان رتلملا تان :

 تاسسيزر 7 هلق يد كارب | ةبصع نراك نبالات تاني نالميمعتلا ده: نهدي الو مههأقمم رشاموا (نوتوخانهلوق) د د..بال

 هر اهو ل ةمحل / ١ ةجردلا ف نا 0 دبو نو ىإ 0 -جردلا فن مدا رد رم نيتوخألا :

 دانا لك 1 لمعلا 3 0 د نمريغلاب ا

 ١ “الرا ا "هه 0 نم لعشسل فور زاكلل ةحارم لاجرم ىف اك نم كتل اوافصنلااهضرف نوكمألن ههيدارالاسقنا 11

و مالك نيثاثااو ف هنلارع- 9 امهريغضرفاس ْ
 ته لكز دج 3 ) (ءأو بالاناك ذاةعلاو اكدر دا

 اسرإ 0 ع م ْ ١
 9 ول هلا 0 ثهلو بالخالا تن عم الانيا اذكو اذكو بالو | تاب عم معأا نبا اذكوهم | نود مال هلك لاملاناك ب الوا 0

 ه4_- ع

 هد صخب تارور ا  ةدخلاو | نوعنبانريصع نبال نباتانب ناتلقنا (مربع ال هلود عت للود هيتس
 لك( 0 كدوحو ا ١ م11 لسا :

 .ثوحنوم ا و تامصع هلوق )اننعش حالا ىنعم ىفنبالا تانب ةجردىف ىذلا ميلا نبا ناكف ضرف اه نوكمآل تدرغت ا اذا

 تاربإل 00 0 ا نال بالون |عمةيصعا مناف تنملا عم تعخالا فالخم اعبت ةبصعهي نرصيف ةص ءانهريغلا نال( ريل

 تسلا را . م كازو“ 5ك : أهم ممأو (حتاهريع عمةصعلاامأو هلوق) ةمس همصعأ| هرهغ عش ف. 1 اسفي همصعتسالتنبلا

 4 ا باقل م 1 ةسصعلا نمد قرفلاو ةيصعتأس :ملا عمت تاوخالا لس (التلا+لتضوق نمزوعأم وتو :

 5 1 -ق) بإب ْ نوكمف قاقحتسالا ىف ا اادنعالا قال قاعأ الاو قاصا الل الانا هريغ عمال اواكا|

 تاصهر لونا 1 ْ نوكمالف ه. و هكحرا ثلا نو ديا هند ققدتن نارق لاو نرقللاهنافعم مدلك فالخ ة.صءريغل كلذ

 00 0 ا أ تنللا نال يسال ةيصعتمخالاةروريصل طرم ثتنلادوحو نايل ار م ىفو ةيصعريغلا كلذ

 الطاهي. كرب ناسي < تيئو را.( اههيفرك ذلا نال الا عمتخنالاو نبالا عمتنملا قالثباهريغسصعت فيكفاوسفن ف ةبصعتسل |
 ا _ طرز ىا مفر | ةدسلا ىلعاصتصتت اهرمغب ةيصعلابتد نق نر صاله هنقربغلا ناكف ىنالا يصعق هيفا ا

 امأو را 0 .٠ ةيرسإل 5 'تناكءاوسو نبا تذبوا ةمماصتن م (تنالا عمتمخالاكهلوق) وزر زاك 7 من

 1 وردي. تنقلب 1 أ نممملانهدارملاو ةيصعتاسنملا عمتاوخالا اواعجاماللا هيلع هلوآ نءانك ذامرث واةدحاو |

 2 نكس (صخشلا كلذ دو ترالالل) ددسا] ةءحارمأ جرش ادلع: مواناك ادحاو سنجل اوهانهاه |
 3 عد

 ا لاهي تشارلإى ب. تدعبلا أ نوال ملاو حالا نياكود لادوجو عممتلاو بالا دوو عمحالاودحلاكو نبالا عم ثرمال هات نبالا نياك |
 ِق ل رمش مالا دوجو عم مال لا لبت نمت ادا كو هال اذوب و عم تالا لق نء*تادجاكو هبأ دوو عم بالو

 ا - فاعبز نإ هقلاو هند | مهاشا ىلءمهركذ لضف.الءاشأ ىف (مهرغاو ةلاخم جاف مالادلو ىوس هلوق) ىر زاكال ةمحارسلا ||
 ىدحالال 1 1 نا | اعام |
 - لسا (هايقاققسامدعلوق) ض صرفت ؛ثربو ثنانىلد مهرك ذوهاولدان هعم نونرب وادا ارفناواعاعح

 1 6 7 1 رثلا عمد قحتست م الا تسدلا ل. قفناق ىلي زووخالاب هنراود دالولاباثرا نالاهثراتربال هنالو :

 0 اهئاقددحاو ةهجن ,«قاقحتسالا كلذ سلا 4-5 صخعلاو ضئار أ لا تاعصا نم اهريغنعتورفنا ١
4 

 1 هه و 3 م 0 ١ (دار 0-0 0 15 نانايب_- ل جرش صولا اك هدحاو ةه-ن 10 .جقاق#-ادا رااودرلاباهضعبو ضرفلاب ةكرت لا ضعب قوس

 قنا سور وئس تال 1 (سماخداريو' فنصا اوركذام ىلعةعبرأ ىمودرالاعناومف عورش ( قران مو رجا ال هلود) ةيدارسلا

 0 0 0 أمورهم ثرالا 4 .اهأهيتوغب أمه .فدج ونه نانامرح بحب وهاو مو رحلانمب قرفلاو هدرااوهو

 (دانلا) : هسا ثارإل ل دأب سدل هز ال مودعملا ةلوزنعمو را ماعح اذأو نوي تلهأنودنرالا بف دحو رهو

 فالحب | |قاقعسا ق>ى تملك لع فرخ آمجو نوددجو نمل ل_هأهنافبو نا فالخ هحو لكن م

 بادب ألوف 5 ة.حارسلا ىلع دمس هيو هش قحىثاو وهف بحت اقح ىفاتيملءحالو ايش ثربال ىت<ثرالا

 انهش كلذ سكح»ب دلولام أو ريدم او صقان هيلع كلا او رفاو بت :اكىلا قر نافرظن هم تناك اك

 ىلاربشا (طارفاكلا اهلا كرمال :-هلوق) ثربامهدتعو مامالا »دع (ضعبلا ىدعمو هلو3) ١
1 

- ١ 



 (نمعملا مف نم ثلاثلا ةزحتا) 1

 : هنا ىلع عفرلابهلوق ) ةلكو لماكو ع عاشو لاق ث.ح ةيفلالا فاعبقعت عم-!ل ناو سداع عنج اهنا نمأأ

 ]| ناشلاورك داك ضرةوذهلوق لع فوطعمهناىلعال ةيصع ةئرولا نمو ىأ (ريلا فوذمأدتسم ا ات د
 | ىوحلاءرك ذاكرا ذقملا اذه لثع هيلع فولطعملاو فوطعملانيب لسصفلاغو ال هنأرهاطلاذاهريغو || "دن 0 :

 | ارتالا دنع لكلا تذخأ ناوا مافاهودنو تنبلادربالثلةدحاو ةه<ىأ (لكلا ذخأ م ىأ هلوق) | ها 00
 3 ىذعمقانلاذخأو هلوقباهجو ره بلا ةجاحالودرلاو ضرفلاامهنيتو ىلةدحاو ةهحال نك | تزل 920 ل , م

 1 ءاقبأامناذخأب اهنا ماحرالاو وذؤ:الاوا |ىلو مدرب نكسهل نارءالا هل نم ةدصعلا ن الصم ةمهس خلو 7 نوب 00 00

 || ىذ عم ناذخأ الامهو ىنسلاو ىلا لج قاطمموسلا ناب جأودارفنالا دنع لكل او ناحوزلا | م 00 ا
 || مهاك ةئرولا فرعت نارءد_هت ىلعال ادةبال هنال لب زل ناك د سدلو مسراذ-هناىق ىسنموس | ل

 1 وتس ع ةصعلا ةفرءمدو هةملاو 54 اياغب رعت نو ف مهتم ةمصعلاو د نم فرعن ال نككو | 0 004

 خا قاملاذخأو هلوقب راشأو نيد ااهنمرك ذةئالثبصاعلا ماكح أ لوقف هتفرعمدعبالا كلذر وصد
 ظ ةيع دواي ناعرت ةسصعلاو بصاسعلا طقس هكرتلا صورفلا تقرغتسا اذاهنأوهو ثلاثلا كلا ىلا انزل نإ 7 36 2 "1
 9 وهو هسفنب ةصءالروك للا ف» رعتلاو هريغ عم ة.صعو ريغب ةيصعو هسفنب ةمصع ماسق أ ةثالث ىلوالاو | ١ ا : 0 7 نإلإ

 هسقنب همصءعمأو بال حالا تلق نافماحرالا ىوذ نمام_مناف تنبلا نباو مالا باكو ضورفلا تاوذأأ 3
 || ىفتفك تورفنا اذاابمتاقةدوصعلا قاقتتقسا ف لصأ ب الا ةياردق تاق هتنسن فدل اد مالا ناعم
 || قاقصساى ةاغلم ىهفا تامل ةلعاهدا ارفنا حلصن الانيا مالاةبارق فالس ةيوصعلاتانثا

 4 ةيجارسلا حرش بال حالا ىلع مأو بال حالا اهبانح رف دئاز فصول زاعاه ناهد نكح ةرومعلا
 مدقي مأو بال خالاك ةدحاو ةدارق ىذ ىلع نيتبارقلاوذ مدقب هناهل_صاح (خلا بالخالا مث هلوق)
 ءاوتسالا دنعاذ هبالخالا نمىلوأ تنيلا عمة_صعتراصاذامأو بال تالاكو بال حالا ىلع

! 
| 

١ 
 قالاواهضرفاهلف ضرف تاذتناك لد ةيصعنكملاذاو ىلعالا مدقب توافتلادنعو ةحردلا ف |]

 ةوقوالواةجردلا برق مانعالا نمفانسالا ءالؤهنبب ريتعيو (حناماممالا مت هلوق) بالخاللا

 | مقلاة ع ىلع مدن تلا معن اناث ةيارقلا 3 00 0

 ا ةاسحا مادخجر دل 'ىيواسا اي اعاو ةيارقىذ ىلع نيتبارقلا اوذمّدقب فانصالا هده نم |

 ش |فانصالا ذه عؤرسفىق 5ك اذ هو هدح معو هببأ معى لاحما اذ كو نال هع نم ىلوأ مأو

 : دال تملامعنباو هع نس انا ىلع مذ: تدملاوعن أف ةبارقلا هوقاس نانو هج ردملا بر قالو اريّتعمف ا

 ' : تربال هناق هتصع ةءصعال هنصع لوف ديل ة.جارسلا حرش بال همي نب| ىلع مدعم

 امولو ابتدع هزال هقت#ملا نبال ثارمملاق ىتعملاتام متاح وزوانباتكرتو تتامو |دمعتقتدعا ةأرما |
 , اوةلوق) ىلشلا ةنشاح تعمل اةيصع سدل هنال قدعملا ثربال ةقتعملا يو زوهو هانأ كرتو ننال |
 |١ (دعاضف ني:ئالاو فصنلاةدحاوللذا تنيلا نيتمىلوالا ةوسنلا نم عدرأ نهو (خلا نهضرذإ

 .نانلغلا



 ) 0-0-0 أ 5 ااا ناكل ارثك لا و هاي (نكجحس مالزم ىلع)

 (نيالانإ نبالادلو ( بعت ل
 مدعلدساو بوز تاره نوهت. [اسضو ايوا توتسدس او تم رك نر اضر وان اكن
 وهو (ناشئثلارثك اللو هلوق) لوا مهأ حاكن نا فر عال ناوهءداز مع هرك ذرخأ دق قبو ردتيولوالا
 نرقالإ ةيملصلا(تن.لا عمو) نامرح بح رهاطي فصنل |“ ل. قة دحاولاك- نوغم نمل *الا كح لعج هن اس امعسان ءو ةراسعل |ةماعلوق

 (ثاناللو) تثيلا بيصن ن ء (ىقامااروك ذا ْ هوحوب موق لاعو ةم .جارسلا رش ف فور زك ةيامعلا ةقاوم ىلا سابعنبا عوجر عصو ىندع صننا

 نينللاةا كت سدسأا) تنملا عم نيالادأو نم || دثنم- نءاللف تابو نبا عقحن ثا طاش الان : ارم ىنداو نيمثنالا ظ- لممرك ذلل ىلاعت هلوق ل والا

 |مهدارفنا ةلاحىنالا كلذ سدلو ه4 |ىفناثلثل امد نمةنملا نا ةراشالا ذهب فره قافتالاءناسئثلا
 قوفءاست ع نكدنافم كلذلف امهقوفامللاح ناس .ىلا ل. ام اح ناس ىلا ةحاحال_ف مالا نع

 ىقاثلاهنزو احتمال نيثالا ىنعانينن الالام نولفد دسءلا نءنغلب اهتاشنايتاعاج رك نادأ

 هقوف تناكنموأ هناذحب) ثانالا نم( تناك | تحخالا نا ثلاثل ا زارحالا كلذ. ىلو أ ام_هف نمملدلا نازح نعتلل نم _ةعخال نماجر نرقأ نشملا نا
 ركل ) طقس ومهست اذ نكت منع ا ىرخاللا ذكو ىرخأ تحخاعم تناك اذاكلذاه بح نا ىوالانف تلثلا اهل بجو اهمحخأ عم تناك اذا

 0 ماهذهىعسوناالادلو ( ثاناهنود || ةحارمسلا حش اذكن اس 0 ل مايتحخ أ عمال بح
 | تانمااكرمالا تائب و نينبلاك ةمصعنءالاودب نول ةسدالا ودم سل هوق)
 || روك ذلاب نولطالتاو تع روك ذا نمصعبف نال ادءاصف نّدئثالو فصنلا:دمناوال نوكت تح

 هيف سانلا بغرب: ديصقلاف بشتلاداربا أ قنكيللاذا (سدسلا تنبلا عمنبال ادلون ءاناللو هلوق) ىلبر نشالا اج لش وذل
 عاجالابوأز املا مو#ددالوالا طفل ىف نذوخد ىلع ليلد هلكت هل وةو نهمصع ناكن اف نبا نبا نوتجرد
 لوعفموأ هل لوعفم هنا ىلع بصنلاب ةلككدتو نه ىطعبق سدسلا تب واهب رقل فصنلا ةيبلدلا تذ خاف

 أرذ (نينم نفسو ا نك نأالا هلوق) حاسمةملان ءىويج ةلكن نيثلثلا عرمشلا لكى لطم 1

 ط> لئمركحذلل ماو نالجالا عمو فصال || لزن. تملا ىلا نجر قأ نا بلصلا تانب مدعمل:عنبالا تانب ىف لصالا مث نكلوا ن اخ ناك ءاوس

 تانبعموا تانبلا عم قاسم || ونش تالا |١ تاس نالنث هلرئوا هل اشم ن نافس ناو ذكسو نبالاتانبةلزنمبرقلا قابلت : ىبلاو 4+ ءلدلا تذل اةلزنم

 تاببلصلا عم ننال تان دكت الن اوال داو) نب الا نبانبا تانيئالثو ضع نم لغ_سا نومضعب رعخ نبا نبا تانب ثالثثو ضن ن نم لفسأ نوضعب نبا

 (نيالاتنبو تنيلاو نمتوخا نوسصعو | ش روصلاه ذهب ضءب نم لفسا نهضعب رخ 1نبا
 نائلثلا رثك اللو فصنلا :دحاوالذ عاجالا | نوكمف دح أ اهيناوناللّدالا قيرغلان ماماعلاف نما نسا. نا
 عمسدسلان ذو ماو بالتاوخالامدعدنع || تزاو لوالا نم نطسولاو فصلا اه نبا"... نتا ناسا

 تح نيمدم رملص (نيتند هال ؛)نيالادلو تانا ىا(نبو

 دلو ت انأ هكا( ن وعم نوك ن االا) نامرح

 ةا اعل 9 ركذ) نوعموا لفسأ نبالا|

 راصاذا لجرلا تشان نمذو+اموه سشتلا

 وهورءاش ا نمو دالوا نمناشاذ

 ناسحألا اقدام ناك اذا بوش رض موأوق 5 نموا 3

 دنع بلصلات ان 3 اوان تاوخالاو)

 هك - اولإف باصلا تائب مدعى | ( نهءدع

 000-0 ا م ْ لي سلا بلقاس 6 0 نبا تنين تينا

 نامل 0 بال نم د 0 رصعرق 1 0 تطنما تينا

 نيشنالا ظلم ركذلل تالادالوأ نمي قام لاو ْ ضف ةامو تجب: نما هقوف نمو تنبنبا
 نالا تانب عموا تانبلا عمىتاسلا نفذو |
 نقك قلو: سدنلا ملانلوا ندةدخاو 7
 جوعا ( مهئاناكم هروكحذ ثاثلا نبنم

 ةوخالا عمجىا (نيعو) قا ةمسالاو

 ناو هنباو سالانإ اك ةهجىأ نم تاومخالاو
 قادتغ (دجلاو) قافتالاب (بالابو لفس
 حلاو نيعت ال يذاشلاو كالامل اكو ةفيشح
 اور خالابو ءالوم نالا دالوا ا و

 لا (طقن مالا دلو بايك تأ لاذ

 ىضتةتاهئاو ةمسقلا فالتعد دعتااو دحاولا مب ,قاقمتسالا نا نال (قاقدتسالاو همسقلا ىنهلوق)
 || هيلعو ( ةقينح ىنادنءدجلاو هلوق ) دال ةيحارسلا حرمت يمت الا نمالا نوك تالة لعافملاو دل عافملا

 || مالت اوخالاو ةوالااماتالوأ* ءاةشالا تاوءالاو ةوخالا ف فالخلاو َه ةيحا املا رش ىفاك ىونفلا

 | مهدحو مالانم هوخالاس متت ىأ( طقف مالا دلو بعت تذ» لاو هلوق) داس فالخالف

 نا عالا ب (بدالتذملاىأ هلوق) ىنعسالا د نموأ نيوبالا نم ناوخالاو ةوحخالا بهنختالو

 نموأ نيوبالان «تاوخخالاو ةودخالا ثرتال ن اتمني لق نافدلو نبال دلو نال ن بالا تذباذكو تالعلاو
 فعدنلا ثرالموهةحىف تام *ةللاكلا انلق ةل الك !اب طورمشممهثرانالنبالاتنب واتثيلاعم بالا( ٠

 ثرالاىاطءالا م طوريشملاتزالا اذه قتناةلالكللا تقتنا اذافةبوصعلاب لكسلاث رالو نشل !اوأ
 طورمشم مستر اعمج ناف مالادالوأ ثرافال_ةرخ5 |صنن تنبلاعم ةبوصعلا,ثرالا نوقدتسف

 0 .(غرذأاو) تالعا امان .ءالاع تحتال رك ول ناجل و فصنلاةدحاوال لاوحأ س +: مأو بال تاوخاللراصق ىليزاهمدع ىنتننفةل لاكلا

 لا نا :لا عر لو الل: 0 تا للم

 ملاب



 بأ باكوأ بالا مأ باكدسانووفمأ تيملافا هت ةدسن ىف لخد ناو عملا دنا و تمملاب أ بأ باك( مأ اا بحل د

 .ءاشناقأسإك (بالمآس>) كو (ىقبام ث ثانىلا) مالا ىأ (اهدرفالا) بالا مدعدذع بالا كس عل اد خا مث ماحرالا ىوذ نمهناف بالا مأ

 " تالعلاو نامعالا ىنب عمن رمالا لضف أد علل كلامو ىفاشلاوام_هدنعو ىوتفلا هيلعو ةفنح ىنأ دنءاهلكت اودالاو ه(ةوخالا زدجا (بديعف) هبا

 هناببلاملالكثانامأ و ئيثرععت نوجر #هسصن دا ذأ اذاو ةمسقلا نول دي تالعلا اوهو هءعمقلا ىف ةهوح الا د ع ةعمءامملاامأ

 ةؤخا ةئالثو ادد كرتواو ءاوس ةمءاقملاو انه تلثلاف نيو أو ادج كرتولو ثلثلا نمي ةمالاونافسن نام مسيل اأو بالاخ واد ءلرتنا
 ناونميثنالا ظلثمرك ذالامينيبلاسلافمأو بالاخأو ادجكرتول عد رلا 58 هل له ةمسقلا نال ةعساقللا نمرمعتانه اذا

 الانا ظ ] رومالا لضف أد ملف ضرفوذ حالاو دحما عمناك
 ةعماملاامأ موس | ىوذ ضرفدعب «الثلا
 ىتالاو فحصنلا جوزالخأ ا

 1 دجياءاشالا ىنو عاجالابواز ل ا ا لع ضصتتءاذف ةعرازملاو

 : بآلا نيضىرنأ ف نمملا ناداز واهربغ ىئاريقابو ضثارسقلا فسخ دل موشع ةئال ىنالابالاك

 ْ دحا مب هريغابلوولو هلوقو اقلط م حجراضؤوأ أءريغاملوولوالالاو اطرسشول معو اة مصر هم لاذ رق
 9 | طفلو سددلا همالق ةوخادل ناك نافدن ال (مزلل سد.- لا هلوق) رد مالا فالخت ىدولاك ع حرف 0 لعح" نافصن داو حالا نع

 | سامء نبا نعوةياصلار وهج لوقاذ هو نيتهجن ءفأاناك ههحىأ نم نين 0 هوخالا لااا بسدسنوكي قاملات 9

 | بيصن ناحر مزليالث هلوقإ) ىنمع هن الارهاظن الع مهنمةئالثيالا سدا ىلا ثلثا نم مالا بسسجتالا 0 موال تحأو نيوسأو تدر دسك ا ش
 د ثانمالإف هلوق) رايتخالا ف اذكيرقلار قاقكسالا برس امهئاوساعم 6 الا لعمالا
 | لضافتلاو ىال اًةطض اون ىل دي دجلاو ةطساو ريغب تيملاىىلا ىل دنا منالدجلا ن «برقأ !مادهجو (لاسلا

 أحاللو فصنلا تخالاو ع هد راةجوزالبالخأ ب ونالت خاوة جو ايرقلاف الخ :ادنعزوح
 |(ةجردلاف تايذاعتم وق تاه صدأ نان م نك اذاهلوق 9 راتخالاىفا ذكعب رلاوهو قيام

 ْ ضو هلي زتثدي رئامددع مأ طفلك ةاهتانذاعتم نوتمددع ليزنت ريرأواف ىدعنلا تدك <ىبرقلانالا 0

 | نينا ماعاماما لق عسرالا ىف ةرعمأ طفل تس ناىلاانأ اهلحم عضواماا نان عدواأ ةريسخالا لمت ىلا لوع”ورشعىنثا نم ةلأ لا لهأ تخأو
 | ىرنأب قأفةدحاو نمرثك ًاروستنال مالا يح ع نم هذ هفاحرد نهدد_عب نع هدرا اذاالا نعّمحالا ماللو فصنلا تدمللو عدرااجورال ارمثع نال“

 ًادح ههج نم ىرتانمث باتاعا مأ ل_ةةدحلا ةهج نم ىرخ ارش بأ ماما مأل قف تالاةهج نماه ذا ماللو) تحال نالو سد لادمللو سدسلا

 لسقذ بالا |نينالاو) لفسن از (نبالادأو وأ داولا عمو ثلثلا
 ا نمىا (ت اوالاوتوحألا نم
 تاوبخالاو ةوبخال ادالواالىا(مهدالواال)
 نيدو زلا دحأو بالا عدو زماللو(سدسلا)
 عع | أ (امهدح أ ضرفدعب ىتاملا ثا

 مزايالئار وهادنع سلا ىقأسلاو نيجوزلا
 ناكم ناك اف بالا ىل ءمالابصن نار
 ىأدتعالا ديم اعم ج 0 ماالفدجسالا

 تالا اناس: قب ءامتلتانهل نانتعسو»

 مالوأ بال (سدسلا ترثك ناو تاد -كأو)

 نايزادتم ناتباث نكحاذاهف نكر تشك
 ىلا بتنسن سوة جاي ناز ةجيدلاو
 بالام أمأم *اك ةديعسلاة دحلا هو (تنملا

 هز هناك قرامش 1 ددللو سد_تلاةد لل

0 

 ىبدعلل اهئارمشع هس قد كد , د اهسدسة دل

 امأو نام هس تءاللو خأ لكلا عد رأ هرمدع

 مأو تنرودجوجبو زكلاملا 2

 |ةئراو همأ محد لك نالن ةييرتك اذيردلا مج تاك ودتالوبانانا مأ

 |ىلاو هوددح اولا انأ نهددعب أت نا جامحف ةدحاوالا بالكم ةثراو ةدجروصتمالو تلعولو

 ااهتلدباواما ةناشثلا ةمسدلا ىقتفذدحازهاف تالابىلدةناكاو رك دبى دن الاناف مالا ههج نما ١

 المتكرر اذلاف ةىالادكىل ديةعدارلاو نم !|تءعضؤوو ن1 اذهل دج انىلدت هثلاثلاو نأنأ

 ًأافاصنا (فنويىأ دنع هلوق / ىوج ادعاصف نهئمرثكح (ىناذ ذكهو ءانآةئالث :تعضووت أ 4

 | نيدحت ا ىدح اةيارقددعتهروصىف ةفينح ىنال ناو رال ىمعترسلا لاق 0
 | لوقك ىفاشلاو كلامو ةفمش- ىلا لوق نايفاشثلاد اهمأ ع نم رج رادع نب ن-لا ضئارف ىف

 | صاخنثالا نالتعخاك ةوحلا فالتخنا نذل (خاات ال ادهم دن ءوهلوق) هيا صلوا

 ” اا وزامهدحأ ناكاذا اذكوت و ةبوصعلانامهتدب قانلاو ةوخالاب سد سهل مالا امهدحأ مع ءىنباك |
 |ثرتإل مأو بال تخاك هج اددعدب بدسلاد دع .الفد>او ىنععتادجلاث . رونانلت نيتها ينخ

 أ (حااطبسدلولا اذه جو 0 ) فلتخمهناف 21 ذام الخ وحال اًةرارق ىو امهداحتال امه
 1 3 أ ماوهيبا م امأ ماوه مام م امأى 5 (هحوأ 2 نم هآوق) 0

 _ 93 دعبألا ىلع ىندالا مدقق ءالدالا, نثر نال (ىبرقلاب بم ىدعبلاو هلوق) انكش هر بنا|

 4 ]| ةلوقإ اه منئريالف نهتم ىوذأ مالاو الدال بةانال عاالاغلمو هنا اوتاكاذا (مالابلكلاو ل (ةهجتا ذكي تهج تاذو)

 افنالجر عد اولاك (رنكا افجو زالو هلوق) ىتمءاثراوناك اذا (بالاباضنأ تايوبالاو ل ىرخالاو بالامأ م اكءدحاو ةيارق تاذةدح

 1 جاكت 00 ءاباقأاصنا ف سوت ىنأ دنع مهدي سدسلا قببالاتأم أاضأ, ومالا م تارت

 0 "انه ورتنافدلولابأ مأمأ ىرخالا: دل اودلولا تأت أ ال يردوا أما ةجورلا نوفر ا مفردا انان ..ماهتقي تنب تجوز هأرما هلام

 0 (قرتلاببعت) تناك ةهحىانم م( ىدعبلا) ةداحلا( (وزهحوأتل ال نمرخ ”الاداولااذهلّودحتأر !امذه تراصدإو امبننس دلوفرخ اهل أط سدلولا

 2 (جوزتلو) ٌدحماعمثرتا اف بالام االادحتاناذكو 0 تاوبالاو (مالانلكلا) 6 و)ةب و هشوأ ىبرقلا تناك ةثراو تناك ةهجىأ
  مدعد تع عب راواددحاو تناك دابقلطن عد رلا (ج وزال عب رلا) لغسنا(ونبالا دلووأ دل اولا عمو ) لس ناو نبالادلو و دأولا مدعد نع فصنتلا

 فصنلا):دحاولاة.ءاصلا(تئدللو رثك اوا ةدحاو ت 5 :كءاوسأ ةاطد(ن غال غم ناوناالادإ .رادلولا عمرإ) للةسناو نيالا دلو ر دلولا



 1 تاير 2 0 ا 7 هولا يد تسد طعما ا

 ن4 م ا
 ف ١ ؛ مدقموهف هلوق) ىوج اهب انهرريضت هنافدرحالا لم دما ” دعي روم تام (ارحأ سموأ هلوق) هحرشو |

 جب لس هير 0 داو ْ 'بلا طم هلىذلاىأ (هشردءاضقب م هلوق) را هئرو ريص لق لام ايهقلعتل (زيهختلا ىلع 1

 10 هت( . هر ايا ىلع تف حاولا قوقمملا ساه زبعو هب ذةلاو ةراقكلاوءاكزاوتالداسلا ةيد عا 1

 بنر 0 أ ارد 1 ْ هيلع تح والو : كتاف قد كتل قدر 1 توما تطةسؤا ار طن هفواولاقا ذكى فاشللافال_خاندنع

 0 ل لل / 2م |١ ناالائوث ثراولا لع بل ثزاولا ىلا تومان هكس امنعللاملا رخال لاقت نأ ب اوصلافاببةدصولا |
 ةسر مل اكدرجن اب ارا 0/7 ْ هنود "ناك اذا (هرار هان ضرملاف تد؛امرخؤد هلوق ( تاعرم.ةلارثاس هدتلصوك نوكم ف هن ىصو |

 1 * هع | ةقالا لوو هوهو هلوق) ةمضأ| نيدكن اكد وهشلاوأ ىذاقلا: ةدهاشعهيو>و تنثاذاامارار 0
 || ذثن.حذاثرالانهس رقه سلف قتعن ملعشال هنالرمصخأ هنا عم قدعملاوهو هلوق نعل دع 06 أولو[

 ١ ءاسنال سدلهنال (روكذلاهقاتعلا ىلومةيصع هلوق) هقاتعلاءالو دوب نكسلو قاتعالا دجونال
 0 5 اج ا 5 كوم 1 فلما ل2 رد هلا كنار ارفلا اوود جرت ( ةسسنلا ضنا ارغأا ىوذ ىلعدرلا مث هلوق ن ةتعأامالا |

 4 5 7 79 هر أ ةمسن لاقواف كلذكس دلو اثات ىطعملاو الوأ ىل اء نسب ةاواسملا هةمردامتملا (مهتو ةسردع هوما

 0 57 ١ 0ك هَ ْ | ا
 / هل تاع دي 2 7 ١ هواّدعأ | لوم ةمصعف كرو للا بيترغلا ىلع هتنص من )م الوملا لوم محلوق ) لو ناك موقوقح

 4 تحد ١
 دودو 5 3 1 كور ل / | تشو هلوق ( ردو لاك نبانعجو ناد - أ ضرفدعن قدام هلوريغل ا|ىلعبدلانيهلرقملا ىلعم دق |

. > 
3 0 15 

١ 

 <ولإ - هلا : كاب 1 ا هقيقح همن تدوخ لرد يعشوأ هرارقا لم ءرقأوأ هماعرقملاهتدص نأب تدئولف (هرارقأ 5ابهس) .

ا ذحأب دو هعو -ر لمق هأر علل دو سلا دك 2| عحرن او هثرولام ا ا
 أ نمحو رادحأ ضر ةدعب قال

 ١ كلو رقما عجرنأو 0 نمانهردلا ىف هبمزسام بص ملاقلطم فرعا اثراولا» ا

 ْ نء عرب نأر علل مه صتو همم ءق فال ا مح صن رب اارار 5 |تنأن ع نمو ذا فلاعاقال نهض

 نرد محا ارسلا حرش نع فئ_دملا لقت نكل عئادب هر 2! ادق دصن او ىلء ار هعو نم ةيضو ياللا 5أ| ْ

1 
 ا تا. نادرا ؛هك ذاملاق اتد ن أ قب ىبرتنا ىوتفلادتعررجيلف عوجرلا عقتيالف بسنلا توني ىيدصتلاب

|| 
 بستلاليمحت هيف سلا م نءالاو ع: ر ةأاذااكةسنلاب رهاظ هثرولام - ازبو قيدصتلاب تدب بسقلا

 م 3 قا 3 20 : دءحدك ا ناكن او هلر ةلاد» دعوانا ودع نوب راشد و هئربهناقهربغ ىلع :
 وى 1 . ”همي] + 1 :

 3 ا 6« 16 3 ٠ بأ نمثرال دو اودحاذاهتئرو عمدلر 0 ةكراشمال ث مح حالاوعف» نار ارقالا فالح هب ال هروع 1 1

 01 000000 ١ عوجرة دع مد عىل“ لاو ءانرك ذاملوالا للص اتاك لد ..قرصلاىنك نيهجو نم قرغلاف همأورقملا

 دق/دإ ل 0 9 ا نععوجر )| هع ىق لم صقل نءهركحذام نا هنمديفتساوهرك ذامملا اوحمن هددصو داولاو 55 رقملا| 2

 00 00 2 6 لا ردلا ل نم 0 لود 1 ارقالاا] ا

 أه 1 د نمو. 00 ا نا خالاو ممل !ادماو بالاروك د ةعيرأ (سئعانت *! هو ضزفوذ هنمهوماوة)ردنلسل ١

 - و : 2 7 ٠-/

 هنا 000 1 (بآلب | مالت عخالاو بالثعتالاو ةقيقشلاتعخالاو تافسناو ننال تنيو تاملاو ة بوزلات انالانعأ] . ا
 كرام سدا اميتمد>او م لكل هروبالو ىلاعت هزوقل (سدسلاب اللف هلوق) ودمع !اةدحلاو مالاو | 1

 10 0 0 درو | نا

 ل 0 عن ري | وتبانون هلوقلاةرسعو مدآى بان ةيءالاعانجااعرشدإو دلولادلو و دلولا عمسدسلا هل لعجدإو هلناك ّْ :
 نيب 000 ا 2 (لفس ناو هلوق) ىعلب زعاسجالا,فرعوأز احمل موع نم لب ز لاو ةةيقحلا عب عمجالوا اانا : 1

 10 ا فرشتانن موءاندلا ىىعةلاقسلان هاهعض الرمت بان نمولعل آدض لوغسلا نم مءافقلا 3

 يآ هلوق) 100 ا هنت افاهله أب ضئار ملا اوقحنامالسلاهملع هلوةل (بيصعتلاءدألا

 أتاللوءانءمتاثلا همالسق هاربا هثرو ودلو هل ن نك ناقىلاعت هلوعل (جئادلولامد_عدنع بدصعتلاو ا

 ةيراضملا فاكقياموك الل نانارب كلذ ناكمنمامه دا بدصن نيب نينا ىلا فيضااذا لاما نال قام



 -- 11 1 ف هشام ل
 ىوج فوقولا نسحال ماها ريخأت تش هنا ةمامالا بارق او رك ذ ىتحاهتاعارم جذب ام فوقولا نافأ|
 اولعت مالا هيلعهلوقي تنث علا فصن ضئارفلا نوكرح < الا[فصنلا ف عرش هلوق) :مرلانعإ]

 ىرورضلابوأ ةامحتان ه ريغو توملارهقاعتل زعل فصن هلعج وىنعمعلا فصنامافاهوطعو ضثارغلا ْ

 لبق ن اف ةيناصولا حرم نعردىناثلادقعملات لان همأ ىحنا نهىحنا ثرا لهو ىرا.دنالابهريغو

 || نفدلاو نيفكتلاولسغلا ان كو توا ادعبامب اهماكحأ قلعتلاناسولا همجوتلا نك ام عدر

 دعلا لعفب ةقلعتمىهو صوبملو تاملامىذ نم مكف ةمصولا مو زل مدع لوالا هجوأ نم باوح اق
 ماكحأن أى الا بم صحن أو دافولاب مزلأ ثاريملا كح ناكسف هيف د ءال عنصال هنا ثا ارمملاكلذ كالو

 رايتعاودك الهو هب ىدوملاةدايز كحوانععوجرلاو ةيصولا باح |ناقتوملا دعب اع صتتال ةصولا ع

 ملعىفةروكذ م ةمصولا ناتلاسُملا ناريملا فال خب توملالةريتعب امنا كلذ رمسغ ىلا ىموملاةملهأ 1
 ناوةلجاسمنءضئارفلاركذ لخلف نيدلا نءاهرمخ أو ثارمملا لمق اسهبةءادملا اوركذ ثمح ضئارفلا | دهر تعزو نب

 : . ا 0 1 : نعت نب
 باوحناوه ريالا تاوجنا اد_هو ضُدارفلا باك ىف اءاداب اصوالرك 3 نعضرفلا ضعن والمصفت اهنعالح نير(. هدوم 0

 ماكحالاهذهنا وهو رخ آهجوو هرك نب ختفم ضار فلا لعن افزيهمتلاو نيفكتلاو لغلا لصف نع تي عج

 : : 0 10 اسمتريشايم ءايحالاىل_عبهت ماكحأ نفدماوةالصلا نمامه عتب امونيفكحتلاو لسغلاىنعأ || ,٠ ةدددرب 0
 ىنعلا اذهلوءامحالا ماكحأ مسقباقحال ناكف هير ومأملا لعفلارثأ ل تمملاوكلذب نوطاذغلامهوأ] 6 سلب ينم
 ىتلاحىفهرملا لام لاح ماقتارابتءايفيصنتلانأوهو رخآ هوحو وةالصلا باكى ءاملعلااهركذ هدا ١ مع

 دجأ طعن نءاننيش طم اذكح لا لاءالن دبلابةصتخزتانجلا ماكحأ معأو نيمقىلا هنوموهتابحأ| اني ل تعم( عفا



  0000١مد (نكج ال: ءىلع) 0

 امو هحرشوربوذترفك نوكر ثملا هماظدب كهيظعت دصق ناونيهو.لا نيذه مسادابادهلا ىأ نوحالا
 هيلعل دي مظعتلادصق ىلع ناكاذاام ىلع ل محرفكّل مارح نيمو.ل !نيذه مسابادادهلا نا نم ىنمعلا ف
 ةوسنلق هموع نمي رخأ ثمحراتةغلاردلا فا فلام (خلا رب رحمان هةوسناق لم هلوق) هدعبام
 ةكتلا اذكورب رحم نم ةوسنلقلا سل ة-هاركبح رمد ةدحانالاورطخما نم رب ونتلا قو رب رجلا
 | َنمووْذَخَأداوسلا سل بدنو هلوة) هضفلاو بهذلاةوسناق |ذكفريرحلاةوسناق تهركاذاف سيكلاو
 دهعمذو ىنيعس اعلا ىنيراعشداولاوءادوس ةماسجم هسأر ىلعو كم لسو هملع هللا ىلص ىنلا لوخد

 تاحدف ءادوسلا ةمامعلا,موعت د ناكو ب -هداو سلا سدل نا ىل.عل ديب »حري .ك.-لاريسلا ف
 ضامن متم" تلاع كن احاماس ناخد ريقه ىهو هه>و ىلارظات ت .قدف هتدلو :بهامو هلع

 هس” ىجلي زكلذدعيءادو سا ةماس#لابموعتب 1و اهعضوذ ك-:ماعداوس ت2 كهحو ٠ وعلا

 كاناو لاقو رفصعملا نسل نع ماللاودالصلا هيلع ىناممامبنعهللا ىذر رعنب لوقلرفعزملاو
 عوصملا ةيناخلا ىفداز حاتفملا ىف كىبنلا لبق ناكمالسا|هءلعهسلو ناطمثلاىزامتافةرحلاو

 ةحابالاورظحلا اكن هردلا فرك ذو ىو<رفصالاورجالاغمصلاب سأب ال طلال ىركذ نكسل سرولا
 رجالا بوثلا سلب سأبال مراكملا ىنالةراسقنل ام رشوىناّتسهقلاو ىتحلا قو هصنام سنللا لصف ىف
 دع لما ىهو هع م اهنادافافةمرحلاب ةفلا قرص نك ةمومزنت ةهاركسلا نأ هداسفمو ىبوتنا ا

 هنا اعاو ىهتنا بسم هزائم لاوق أ ةسنامت ا مفرك د ةلاسر همف ىلالنرمشللو تلق فنصملا لاق قالطالا
 ىأ أر حا ىهو سألان هوأ ع رشلاةهج نمهلعتّدْشالىأ ةَدشلاوهو سوءا نمقتشمسأنالا

 ِ ليك حافلا نءىوج مث. الورح وبال هلءاف نا ىلع ةلالدا ذه ىو حو رشم رمأ هنال هترشاسم ىف ةأ حال

 رايد ةثامعب رأب سالي وكلذبهباعسأ ىدوت ةفيتحوبأ ناكو بالا نسحأ سدلب نإ لجرلل بحت
 بحأ درع ىلع هللا عنأ اذا مال لاو ةالصلا هياع ل اقو هدا.عل جب رخأ ىتلاهّللا هني مرح نم لق ىلاعت هلوقل
 هتعقءادر هءلعوةالصلاىلا ماقاعر ومهردفلأ هتجق ءادرب مالسلا هملءجرشو هملع هتمعنرثأ ىرعنا
 كلذلاق ةعقراذك اذك هءلع ناك اصرخ سلب ناكرع سدلأ ةفت>- ىنال ل5 از مهردفال آ ةعرأ
 كلذ ىف هلاعب ىدتقاال ماعطلا نماناولأ هفنلذ ّتاوأ ةسفناباسث سدلولف نمنمؤااريمأ هنا ةكسحل
 همالكق سو ىلشلا ةيشاح ىفاذكة دلصملا,ذ4 كل ذر انا انظنوذعأف كلذمفنوكءالاعروا
 هل(ةَئاخ) فريس هنارك ذةحامالاو رظحلا ب اكن مردلا ف نكمل ةمعطالا نم ناولأ ذاكانسأب الهنادمقي
 بنزلاسراب دنو هلوق) ىلا نءردرخا تالي ةضفو بهذ ىفاوأ, لمكتنو جاسدلاب هّتدب ن زينا

 ىاب زسواجلا عضوه ىلا لقورهالا طسوىلا ل.ةو ريش لبق بنذلارادقم اوفا او ( ا :مامعلا

 ناعالاةملان ىهو مالسالا ناكرادحا ىهوةالصلا ىف مدق اذهلو هنم لضفأ هنال (ملا ماعلا اشللو هلوق)
 عاطملاو لاوقالا مدأ ىفءاملارمالا ىلوأ:دارملاورمالا ىلوأو لوسرلااوع.طأو هلبااوع.طأ ىلاعت هللا اقو
 دب ريا ىواتفلا قو ىجلي زا هبت ءاحام ىلعءاسدنالا ةثرو مهو نومدق:ال فيكو مدقماعرش
 ىلاعت هلوقل هتفل اة ماعلا دنع هت-ردلؤزنب رعشأ ثيحملاعلا ىلع لهاسجلا مّدقت همرح حي رصتلا
 نينمؤملا قوذ تاحرد ءالعلل سا.ءنياىلاقو تاحردإعلا اونوأ نيذل او ك:ماومأ نيذل هللا عقرب
 نيذلاو نول نيذلاىوت_س ىلل-هلةىلاعت هلوقو ماعة ثا نيتحردنءامةجرذةنامجيسا
 ىتشوهلوة) ىمتارزعيف ةيصعمبكترامدقتملا نا تلعد.ةعاذاف هيلع ع اذ هو نولعنال
 الفأ ىلاعت لاف ةوالتلا درحمال «.فاعرا.تءالاو هيناعم م هةدودقملانال (مانارقلا طقاحم

 بز موب لكاموب نوء: رأ َجحلاةدملةالر د_ةف ىناعملا ىف لمأتلادل_صحكلذو نآرقلانوربدت
 | ندك تلق لوالا نمعتيهنا عسمدي د رثلا هجواملوةب نال ئاقلو نيستلا قاذ كت زل لئوأ ف ضنوأ

 ىاكلاوأ ماستلا فقولا لصلالملق دب زيف افقو مفصنلاو نزحلارت ادصالدق ئراقلان ادب اولا

١ 
 ل



 (نيعملا خف نم ثلاثا ءزجلا) ه4

 ْ اذك هلذ فدل باصا نمةامرلل لاقوا هسفن لام نماذك هلف قءس نمنءنمالوا ناسرفلا نم ةعاس#

 هلامصا اخ كنظاقزو <هوحنو تاسلاك لاملاتيب نم لمفتتلا ناك اذاق لىفنتلا ساب نم هنالز اح
 لاعامبتلب و نيبناح نموا د> او تتاح نمل عم لاط ارتشا ىهو ةزئاح ممةثالث ةعيرا قمسلا عاونار اصق

 طارت_ثاالد نييناجلا نم لعجما اطرشاذاكلذوزوحال اهتمد-اوو قسام- مال ىنجان م لعجلا ناكو

 ىلع نيرناسجلا نم نكمل ذازوص مهنم بدصلل لعجلا طرمشو لئاسملا ىفاوعزانتاذا ءاهقفلا اذه ىلعو للحم
 هلوق) ىلشو ىايز نيدلا دب وقت ىلا عج رنيبابلا ىف ملعتلاذا لكسلا عم ىنعملا نال لخلا ىنانركذام

 هجوىوجةنهارمسانلاد نعيمي ىذلاوهو محلا هش لعحتاونيناحلانم (لعجتا يرش محو | ل كيتي
 تناحنمطرششاذاكلذك الو صنلاب ماو هو ىرخأ صقتش وةراتدادزرىذلارقلا نهرا هنأ ةمرحلا 0 تلم

 نوكمالف ناصقنلارخ الا فو ةدانزلانكءامهدحأ امنا امبف نكعالن اصقئلاوةدانزلانالدحاوأ| ”ةبورب هنن طهر حور
 اشوراملاناسهسازاح.انعمىف نكمملاذاو نييناحما منو | ىذتقتف هلعافمو :رماقملا نال رم |ةم 7 / يي (تح 9
 نانمءانهدقام ىلعءانب ث يدحل اف ىفألا قيسال مالسلا هملعهلوق نم قمسام ىنعد ىجلب زلا فاك || 5ك 0 0

 ىلعك.لتلا قلعت نمهمفاملا ( زوحالهناسايقلاوهلوق) انهرلاانهلععام ءاملا عفن قيسلا]| نإ هاير ىو
 لك ىلع هال صلازاوج ىضتقي سادقلاو ناستسالا تاو-اذه (حما ىلسنالو هلوق) ىجايزرظحلا 5 0 . - ىلع يم
 هءلعمسرتلازوح لهو حاتفملا نع ىوج هي“ الا هتكتالمو كملع ىل صب ىذلاوه ىلاسعت هلوقل نءؤ : كتر نب هلم - ذو

 لثم يظعتلا ىلع ديام همفسدل هنالزوعالمهضعب لاق اد محر |مهللا لوقب نأب مسو هيلع هللا ىلص

 هللا ةجردي زعىلادابعلا قوشأ نمناك مال لاوةالصل اهيلع هنالزوح مهضعن لاقو ان كالاق ةالصلا 5 تى نر بالا 0

اوناكممنال ىذرتا ايةءراصعللا وعدي نا ىلوالاو كلذ نم عنعامدحو ملوةالصلا ىنعماهاذعمو 3 لو را 3 * اعرب
 نوغلاس

م لعف ىف نوغلاس وىلاعت هللا نمىذرلا تاطىف ماعز 0 2 *
 هتهح نمءالترالا نممهقحن اع نوضربو همضربا

 بس ىنامرقالةمدلةملا حرش ىف لاقو 0 مهد ناوةجرلاب نيعباستالو ىضرادشأ | هروح "ن7

 )0000 طور اج الاثاسوداسلاوءانعأانم مهدعت ناو نساتقسرتلاوةباصتال ىذرتلا | يسر كلب نري ن4

 فال هتوبنفنءىلع ةالصلا زو لهو ىمهتن ان مرثكحأ هلئالدو هراستساروهجلا هيلعو | ١ 2” رن لمن. كو

 هبسأبال ىوونلا لاقو هيلعوتادنالا ىل-ع هللا لصلوةي موضعي اسقف نينرقلاىذو نامقلك || )4 52 ليد او
 ل دولا رك( ةن) ىبتاامهتوبت تشتلوءاضالا ريغةمترماذه نالامهتعهللاىذ لاق. ناحرالاو

 ناكم..لاةجاحال اعزاسنالالأسب النا يش وال مأءادنا لفكلا اذونينرقلا اذوناحةلناىف

 لهرشلاةروص ىلعهارنمحو ملسو هيلع هللا لص ىنااهآرةروص ىأ ىلءو لب ريح طبه فيك لوك

 !اممأو قاعهسامأ ل ضفأ لعاعماو ىسعلوزنو ةءاسلا بدو رانلانيأو ةنحلانأو ال مأاكلم 3ك

 . |( ىلاىدهلا نمو بلاط أن دامو نيدىأ ىلعاناكىنلا ىونأو ال مأ ةشّئاع نملضفأ ةمطافو عبذلا

 | ةكئاللا ىسنلا لاق (ةكئاللاو هوف) ىوج هيفءاكتلاد ربملو هةةرعم هملع بالا م كلذربغ

لم هرمأب مهو لوقلابهنوقءسالد ب الءرعأب نولماسعلاهللاداع
 ُ ةئيأالو 3 وك ذب نوفصو:الا نو

 1 ريك الورفكا امهتمردص حصالا ىلع ناكل م تو رامو توراهو ىل_ةعهماعل دالو ىلقث هددرمملذا

 || الف ةنتف نفامتاسانلا ناظع اناكوأوهسلاو ةلذلا ىلعءانشنالا ب اّعكة تاعملاهحو لعامهس دعو

 ْ ركالاهقفلا حش ف ىديرتا لا عشلالاقو هيل معلاو.داسقتءاف لب رضعلا ملعت فرفك الورفكت

 . | مهنمرابتحأر يغنم مدآ ل سفنتلاككل ذريغو ل.ابتلاو يدستلا نممهلمعنالدكالملا لابعال ناوثال
 . || لضفالا نولوقي مهنا عمة ماعلا لو ىلع ماوعلا ىلعو أ لوق ىلع ءا.دنالا ىلعنولضفي فمك تلق بتنا

 | مماقعو نيبمدالا باوثكال نكلااءاقعو ايا ةكئالللن اىنهغتسرلا نعديرمهطلا ىف تيأر امان رثك ألا
 ْ ناحرهلاوزو رينلا مسانءاطعالاو هلوق) ىوج مشلااسبمف مهؤاذغ ب ةنحت اف برعثالو لك مهل سلو

 زر رصال



 هلاح ىلع قام هدحاص ىلع لعجما هإ ناك سامه اوهوامهتدبهاطرعت ىذلا طرششلا نكلو كسلعانل م

 ه4 (نيكحسالنم ىلع)
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 عجدةوراتخلاردلا ىف لاق ةنس دقو عاسملا ىذا هنال لاجرال ةمركم لب ةنس سدل ةأرملاناتحنورأ ا

 مراكأ نوط عضو نامت 0 هقلح كرمج انو ةجلسرلا فو

 مدآو ىمومو سعه ظنحو « فسو سرداثدشاب و زمهو
 معاخنسي دوه ىجناملس + حاصوطولماس بيع حنو

 هيف الع لكواه دصفقو ٌتاهملا ىووةاو ادملا نمدرم_غو هتحرق طب رو ريغصلا كزودح (عورسف) |

 ىلب زجاحدلاو ماسلا لك اثتناكاذاةرهلاو روقعلا باكلاك_ئابملا نعرضي امل ةزاحو 4 ةعفنم
 ىقد_فتةردلانالوثراشدلاف وهتكرن نماهتع5 ذخؤتو هئطن قشدال تاموةردعلتبا (ةسقت)
 | ءاص لل ةناثمل ا قشو لقالا ةعق عف ديرمأ ةعقرثك !امهارطت ناوين علتباناو راندلا فالذي نطبلا

 اهتومدعب اهنطب قدلولا برطضاالصأو هف:ال لل.ةولام فالك توعاسع رو ةحلاءماهذهب وص: ل فاذا |

 دنلاعطقب سأب القش الدب زازيلا فو شاعوانحدلولا جزخنو قف هن رمأف ةف نح ىنأ نمز ف كلذ عقو
 لاغيلاوريحاباضي أ زوضو ىنعلا لاق (حئاهقباسملاوهلوق) ىوحتاح رشق هماّتوةلك الا نم

 ريجاو لاغبلاو لمخلاو مادقالا ىل_عةقباملاز وتو راما و عم افو ىبوتت ام هامش رفاحنا نال
 فد هفالا سال لاق لسو هملع هللا ىلص هنا ةربره ىلأ ثيدح هدو لصالاور ا .تدخالا ىف لاق ىرلاو لب الاو
 حرص نك ىسهتناراساو لغملاو سرفلار فاح ابو ىرلا لضنلابو لبالا فل ايدارملاو رفاحوا لضنوا
 حرصت دح ىنبعلا نمسهتلاو لغملاك نآملا فر وك ل ماةعب رالا ادعاعفزوحتال قياما نأب ىيلع لا
 ادعاهف ةقءاسملازاوج مدع نم يجلب زلا هلاقامرك ذرطسا ةعدرادعب ثلاغملاو ريما ىلعةقب اسملاز اوحت
 هلوقمعجلا ىف هرك ذامدر مساق عشلا نانمهاش حشا طع تبأر مث ىلشل اهركذ اذك روك ذملاةعن رالا
 ريما ىلع داهجلا مالسالا قدهعت ملوداه ا! ىلع رهتلا.للعم كلذنال رمل ىلع ةقباسمادحأ لقيم |

 ىل_عهقباسملازاوحلوق مساق مشا نارهاظلاف ىهتنالق مذا ةبلهاجلا ىفالو ولا لاق ىسهتنا
 نيبناجتادحا نمىلعحجلا طارتشالة .سنلاب لغبلاك ةسعنرالا|دعاعف هقباملازاوجىف فالخناو لاغملا

 : ةقباسمازاوج مدعملا ىأ هملا و راش دحلا را لوق ف تلق ناقش لكف روحك لعجالب اماو ٍْ
 لمش ماعشيدحت !قروك ذملارفاحما نال لاكشا همءالؤه صدع هنأب اللعملغملاك ةعرالا ادعامق ْ
 وهاسمتا قايسلاو ةعنغلا نمامهس ل غلل ىاهل لعل عرمشلا نال رابتعامدعب بح اتق هريغو لغبلا ||

 نأي بج تاق هنقداسب هنا عم ةنعلا نم هل مهسن الهنالفخا درب تاق ناتداهجلا ىلعدي وقتودي وت
 ثيدحلاىف قسام (ةقث) مهضعب مالك ف امعب هنموىوملا حرش اذكميلعصوصنمفخلا |

 نوكسلابو ةقباسملا ىلعانهرىلاملا نم لعجتامءابلا معن نوك,نازوح حلا يسال مالسلا هيلع هلوق نم
 روك ذملازاوحا دارملاو (ةزئاحهلوق ) ريثالا بان عىلشءاملا متفب ةعيدتلاةراو رلا ىاطخم الاقردصم ْ

هريصال عفدلا نم عتتماول ىتح قاقدتسالا نود لحلا ةقب اسملا باب ىف
 اذكح ه.هءلعىذق.الو ىضاقلا 

 | نيسرفلا نمدحاو لكى ناكو (م غل لاذاانه هلوق) ىوج حاممدرقلاو بلكلا ملمتو نمدتلا ف

 ةضانراا ىلا ةجا هلل زاحامتاهنالز والفةلاحمال ويس امهدحأن اوعاذاامارخ الاى .سلا حا

 لعل ا |طرمولَو هسقةعق:هالام همس 4 سقت ىلع .ريغلا لا ملا ناحاالا اذه قس أو سامقلا فال ىلع

 ناكناو قبس واق.س ناز وام_مسرفلاو ةكمسرف ناك اذازاح ا للاثلاثالحنداو نيمتاسحلا نم
 الف كانقيسناو كل نالاللوانتةسنا ثااثلالوق»نا هر وصو زوحالف ةلاعال قسس وا قس

 نع طوشاذااك ارا نكي لفذ حالو انخأ,ن ا لفك ئاواعطق مرش الثلاتلانالاذ هزامامتاو |
 (أ سانلا نم د_>اول اقولو ةما ارغلالاتحا فن ابناجنادمف ىوتس ىنلاوهرامتلانالد-او بناحأ
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 اهرهع(تلاحأولولاملا طقسال) نكل(و
 ( مدن ال ب وزالرهملات هو مث وزلا ىلعاناسنا)

 ىع(ةعولابو ا هكلمىنارثب ) لجر (ذخحَتا)ةلا
 طئاحاسبتم) نونو (زتق) رادملا طسو قست

 نان هيلعرب حر هلبوحت) راجنا(باطو دراج
 طئاحما ةعقرفاحما( نهض ملهنم طئاحم طقس
 اهتذاهلامهتحوزراد)جوزلا( رم وو
 ها نمرادلا ةقفن ىأ (ةقفنلاو اهل اعلا
 هتحوزرادرمعوأ (واماع نيد)اهريغوءانملا

 اهلاهرعولو) ةراسعلا(هلفاهنذ الب هسفنل)

 ةقفنلا ف (عوطتءوهواهلةرامتلافاهنذاالم
 كال_همالارثاساذه ىلعو ىشابلععجراالف

 ىأ (هعزنف هع رغذ-أولو)» ريغو مركلاك

 (نمتع لإ دعت "الا ىأ (هدي نمناسنا) مرغلا
 ه4 لاف ناسنالاممددف) ناكولو عزرانلا
 مناوىأ (الا ولاملااذهوىلا عفدان اطاسلا
 ٌكيرضأوأ كدب عطقأ) لابملا اذ_هىىلا عقدت

 افلم عفادلا(نمضيرل فدفاموس(نيسخ
 ةغشن- ىب أ دنع مارك الا نال ن اطاسلاب (دق)

 عفد_ف ٌكلذريغهللاقول ىتح هنمالا قتال
 ىلءارداقهركملا ناكن ا امه دنعو ه دنع نمت

 عضو) نم#نالاو نه: الهردسعونام عاقب
 هيديصيلءارعصلا ىف) نعطلاعساو ىأ (الدقم
 فاتلا مولا ىفءاق ه«بلعىهكو شحوراج

 ةاشلا نم ورك لكؤبملايماحور راسنا دجوو
 ةياملاوةدغلا او ة.صخلاو) ج رفلا ىأ (ءامجسا

 اظفح د ارأ نمو (ركذ لاو حولا مدلاوةرارملاو
 ::لااذه ظةملفءاشالا.ذه
 لايولاّن مفو عسس ىوس ءاولكفءان تدكراذا
 لاذو ىناسوم مث لادو +« نيغ متءام متءاف
 لامو بئاغلا لام ضرب نا ىذاقلا) زوو
 ةرهاظ هتفشح ىص) بصنلاب ( ةطقللاو لفطلا
 هنالاحتاو (انوتتمهنظناسنا مآرول ثمح
 هياتع كرت ريدشتبالاورك ةةدلج عطقتال)
 يشلا (قيطبالرصبلا ل هأ لاقدقولسأ عشك"

 اذ_ه«ىن كرتاك ىصلا ىف كرثىأ (ناتخما)
 عمم سهتقو*ادتبا ىأ (نعنبم ع سس هتقووإ مشا

 ةنسوريمع تل" ا هتقو ىمق أ ةريخذلا فرك ذو ننس

 ! 88 رضلا ناكنا هنأب ىتف:ىدلاو ناكو د هشلاردصلا لل اقز حل انو اطواارونت نش نادارأ (ةمقتأ

 ! نتعملا هه نم ثلاثا ءزجلا) 5 0

 |١ نصل مالكى لاملانمدارملاو ىبان زدنف طرشءاضرلاذا (لاملا طقس الن كلوهلوق) ناسنا
 أوق) 2ا لرب ه-لعج ىذلا لالا مزا الو زمسنلا ضءد ىنو جوزلا مدن ىذلار هم اوهو علما لدبا
 ٠ |(ةبلاوعت الطوق ) ىلشةافانمالذا عصرهملاتبهو وةلاوحماتقاطااذااما (خلاهر هج تلاحارلو

 | توم دنعءامرغلاةوسان اكن او نهرلا لام ىلع احا ق- هب قلعت هن !ة.لا ةعس مدعه حو ردهلودق

 اردن عم هراحن ىدعتف هل هتحتالابقسهضرا سول هناةراحالا قرمو (هيدعت مدعل نعت: !هلوق) رد

 ..[| هصنام ىرهوجلا نع لقن انش طتعاذك (بتكن اي نمره هوق) ىوج ىوتفلا هءلعو عنماني
 |ةنضرم ىا ةيضارةشعو قوفدمىأ قذادهام لثمر ومم ىأر ماعوهف ةراعورمعا تارملاترعو
 . || نيدلاهاضقب رومأاكرمالاةفتاببلع عج ريق عوطتمربغهنال (اهلع ندةقفنلاو هلوق) ىبهتنا
 [اذااذهىمدقملالاةرداهلط غب رفتلاب ريوفهصرءللابصاغنوكيو (ةراعلا هلذهلوق) ىنيع

 .[لالبافواوهلوق) ىوجامهتدباكر يشمريصب هكلماهشعب واما مذعن ناكولف هكللمةإ آلا لك ناك
 هنال هل لوقلاف هلواا4ةرامهلا نا ىو هنمعب هركل لوقلافةندبالو همدعو نذالا ىف افلتخاولو (حمااجتذا
 | خب رغتلاريؤنالواسةسرعلاو هكةرالا نوكس نا ىتش هئاوفلا ىنفااهتذان ةسفتلرعولام قب رد ثلمملا
 أهيورهوهوراتتم لعافلعفدجو دقو بدمست هنال ( نم لدي نمناسناهعزنق هلوق) تلطنا
 | لعفب ل صح فلتل ا نالربغلا لام ىلع قراسلالدوا داق د علاق لحاذ اك فاتلا هملا فاض: الف

 اهل ثءىلادوعنال ىتح مامالاهرزعب نكلو ىعلي زل دة ىتسدودع نمايراه كسما نكوةلالدلانال ةقرمسلا
 اماارسك (الهتمهلوق) ىنيعهلعمركمهنال (نعض ل عفدق هلوق) ىوجلزاونلابصغقاذك

 مويلاب«دببقنودجويإو هحيذيوانانااهحرحينا طرشلان ال (لكوول هلوق) نيسلارسكب (نانسهلوق)
 تسدلهحذيو اهحر<هلوق نموأو ىنعهطرش مدعل لحال هتعاس نماتمممدجوول ىتح ىفافتا ىناثلا
 . [|ةهارك (حاءابحماتاشلا نمءركهلوق) هذ ىلعةردقلاعمح رحمان لصالذاعس زوتلل لب ريتلل
 ىلي زلا قام لدي مدلا دعا ةبسنلابو وف هي زنت ةهارك ل قو هلوق نمردملا فامو ربوذتلا فاكمي رحت
 |اماو رب زنخم امحنو مداو تملا لع تمرح لج وزعهلوغلكلذو هلا هرك او مارح مدملا فينو لاق

 | مرو ىلاعت هلوقل هيه اركلل بس ىنعملااذهو ههركتو سفنل هيتس امنا هتهاركمجوف مدلادعام
 |ئرهوحالوقهفلاضو جرفلااروصقماسحما ىننعلا لاق رفلاىأ (ءابحلا هلوق) :حا ثئانخما ملغ
 . .[ل هز ذاذكجرفلامحرلابدارأ هنارهاظلا فب رفلاركن يلو محرل اضد أ ءامح اوءاتسالا ا دود#ءاسحلاو
 " .اادقو عاسلاو فلطلاو فلا تاوذ نم رفلاو ةعشجتادملارءابحما هصنام سوماقتلا نعلن مئانضش
 . 1|( |ضرق. نا ىذاقلا هلوذ) دود هاشلاءامحرينملاحامصملا قلاقو لاق ةيسح او ءامحا عج اورمصق»

 .[| ضارق الاهل سل طقتلملااذكو ىضاقلا كح هنال قو ىلش يمصلاوه ىصولاكب الا لعجو نيلوصفلا
 الز احهملعهر قدصنول هنالربقف نم ضارقالا هلزوح نا ىجش دشنلاهذمتضمو هطقللادشن | اذاهناالا
 || ىوج ةطقالاوهلام ىأ (ةطقالا لامو ريدقتلاق هملعو رحل زوصو بصنل يهلوق) اي ز لو اضرةلاف
 ْ | لضفلا عطقي هفشحلا ىراوو ناكن او ةرهاظ فشلا تناك ثدح هلا ةجاحال هنال ( هناتخ كرتهلوق)

 . | عطق ناو لكلا مكحرثك الا نالاناتخ نوكي فصنلا نمرثك" أ عطق نااهلك داما عطقت لو نتدنولو
 ىننعرهاظاارذعلل (منالسارهشك هلوق) ىنعكحو ةقيقح ناحل مدعل هيدتعب ال هنوداه فصنلا
 . .[ارب ونت مامالام هب راحه رث ىلع ةدلب لهأ عهجاولف هصئاصحتو مالسالارئاعش نمد نست ناتخما نا عا

 نامخو

 ال عما ن عىوج هلزعنالف ةنادح دعب ال ىمولا هضرق اولو ىصولاو بالا فالك صالذتسالا ىلع يردن



 0 ا هه. ىلا ةعجاررئاعضأاو ةياد ملا ىفاذك مزال فرمصت ننعلاو نمعلا ىنعم همف نال
 نيا /|ن5 لوا رح القاع يب . 0 ا ب

 0 5 1 0 0 قو كيل ىضرا تام اولا. دل ب ل لطم لقا حا لااا اا ١

 ل دك وار ُخ قالطلا راش نوك نا | وانا لاو ىرا لت راصنالا لاقو لطب لبقااللاقولو مم تكسف ْ

 عرش واط ةدرأ توكتم ولالا هنا | 30ز( عج | دم هدف نال فون ]0 3و فك درا ايو ري عقب نوت حالو زوق حا
 رم (ازذل قاسلاو قالا اذه لاش ا 0 لاك ىنيءاهلعف, قالطلا قلعت

 هلزع ناداراو(ليكوت ناف كتلزعىتمفا) | ل (كنتلزعمكتلزعهلوق) ىوج رعت نمةاننللاءالابهقاسوداؤأ
 ممكتلزع هز عى لوقبإ) ةلاكولاهذ_ه نع لإ تنمو ف |ةفاكولا نعل عنا هل زعاذافةفاكولا نعل زعلاباهةءلءتزوجن طرشلاراهقلعت زوي
 ىضاقلاو ىسترسلا ةممالا سهثلاقو (كتازع | نك تحخ رالوك وا ىايزةياتلاةلاكولا نعلزعنا ىناثلالزعلاب مئادي دجاليكو راصفةقتلعملا
 ةقاعا ا ةلاكولا نه كدلزع وق, ىلاتمسالا مامالا ا ةرم فل هل زعولو ناكام لثماليكور اصل عوجرري غنم ةزتملا نع هل عول هنال (ما ةقلعملاةلاكولا |

 ةصالخلاوة.سارسلا ىوتفلا اذ طيرشلا فالح ىلع هلوق) ىندع عوج رلادعبالا لزعلا دقي الف هياهتىلاالىلاعفالارارك ىذتقناتك هلكنالإ

 (لاقولو) راسة اوه ل_.: ةصالخما ىفلاق مح || ئيادلا هقحتس مريخ ىلع طلصلا عفو ىتمدنال ةمذلا فرخ 5 ئ ىلعوأريناندو امهارد ىلع عقو نأ (هسفجج
 تنافكتازعاتك )هنا اطرعش ىلعا ذك كتلكو نيدلا,نيدلا نع فارق ارو !هدواع_ ولا صرف هضواعملا ىلع لمح لاموهو هننادلد قع

 نءتعجرلوقي) لزع ناداراو (ىل.كو ١ تاكولا5 (خاهسنج ىلع حلاسول هنال هوق) ىلنزالكتلاب ؟ىلاكنلا نعمالسلاو ةالصلا هءلع هنيتلا
 ةزممملا ةلاكولا نع كتلزعو ةقاعملاةلاكولا | طاةساوه لب ةضراعملامدعل عسبالو فرمصال هبال ازو ب الحؤم اهفصن ىلع هاصفال مر ايو ةنام هيلع

 (ناكنا) ساخن اف ( امش طصلالدب ضدق | قبال نيعتم نمع ىلع عقو اذا لصلا نال (منا ني دبانيد نك ناو هلوق) قال لمحأتو هقح ضغبل
 اذااذ_هنيدلاةلباقعىا(نيدياند) لددلا | ةمذلا ىفةطنح نع هنمعن ريغش ىلع طصلا مقواذ امك ايرلالامناكناو هنعقارتفالاز اف ةمزلا قاشيدأ]

 دلل كانو جيدا الع لع ناك || هقمصس حتاصب لول هنال هل نيعلا ةمال س ىهو ةعفتم هدف ىدللنال (ن حلصأا ناكنازاحهلوق) ىن.ع

 نيدبانيدنكي مل ناوىا(الاد) زوال حم |١ (هيف سانلانباغتب اههلوق) ىندعىآملا نمءارمشلا ةلزتعسال نم حلصأ | اذه نوكيف ةنيملان عملا
 (ال) نيدياراقعءو اراقعاراقع نوكمنأب ناكناو ىندعىصلا لا ءاعريتمريص» بالا نال (مصل ازومحال هلوق) ىلزهنعزر ملا نكيالدنال
 ًارادىص ىلع ل جر ىعذا) هيف ضم. لا طرتش [| ىلبز كلم هلت الاءاعدا اع ىمال تش ملهنالناكامضيك زوح هلة ةءالو ريغمال ىدااوهدالا

 ىعذ-!لناكن اف ىصلا لام ىلع:مأ هحناصف 1ْ قسامن از وو ىصال كلمال هنال ريثك ولو ةعقلا نم لقا طصلا لدي ناك ناوىأ ناك امفك هوقو

 نمرثك أوأ ةعقلا لثع) ملصلا ( ناكن ازاح ةندب اربد: ةلداعريغ نب ىصال ناك اذااذكواضد | انه لاقيذةلداعربسغ ةذملا تناكوأ فدصملا لوق نهأ ٍ
 ملناوه.ف)سانلا(نباغتبام)رادلاعق | ىل ىذلالاملا ن مئئربتنأف تفلحاذا هنمعل هءلاطدنعلاقولاذكو ( همدخ فاح دعب ولو ندريف هلوق) ] .

 زو<(الةلداعريةة يملا تناكوأ ةننب هل نكن || هلوق) ىواتفلار_هاوجو ةبنانخما نعرذ لاسلاب هل وضقو لسق ىلا ىل-ءنهربمت نيل كالا
 ه«سفن لام ىلع اصول هنال ىلا لاعد ةائاو | هرءاح مةدابش نالق دنع ىل سدل ىلاقو كرك ذتلايمت نا.سنلا,ىدقوتلا ن اكمال ( نيتر وصلا لمعت |
 . (كةنيال) ىذللا(لاق) ل يصغتريغنمزاح | عمدت لاق عدا شق ىل سل لاقاذاام فال خيل ال ةحم اءىأ من نالف ىلع ىل ةحالل قو ادهشف ا

 هلعفتمتلامافاو(نهرنف) ىوعدلا ده ىق ل رر_ةلاواراذلا ناةنبلا ماقا مدعل كلذ لاقواىل تسدلر ادا هذه لاقولاما هح شو ونت ضقانتالا
 ىوعدلا هذه ىف(ىلةداوشال) دهاشلا لات(وأ) | تح لاطبا نعضت اذا عنءامناضقانتلاو لطاءلوهمملر ارقالاذادحال قحرارق اىتدش ل هنال لمت
 ةفينح ىفأ د دع نيتروصلا ف(لب#تدوشف) ل راوق) ىداعلا نع ىوج ةياور وهل كللابرارقاو هف كلذ هوة نيح عزانمدملا ىَذ ناكواودحأ ىلع
 مامالل) لوال وه مصالاو لبةيالد_همللاتو ل نالزطن همفو :مر قاكابسعل (ةداحمل قب رطنمةصح هلوق) ىنع عاطقالا نم (عمطقي نا

 ءاطعاواملاو (ةفيلخلا) لءجىأ (هالدىذلا ل ديالو ءامللل نال (ةراملارمضلناهلوق) ىوجاتاومسدل قب رطلاو تاوك ىف نوكياسمتا"ابحالا|
 هتصح (انانا) ىطعب ىأ (عطق. نا)ةيالوا ظ قده ناريغ نم هلعفي نادل ناكل ةءاصم كلذ ىف ىأر اذاف نسل رعت همفاعف ةفاكلا قحىف فرعمتلا |
 هوت (ةرام ابر ل نا هداج !قد رطنم) ١ مامالا ن ذا, ناكنا ناسنا اهب بطعق ىد رطلا ىفارثب رفح لنج و. (عرسف) ىبلي زدحان اررضأ
 هنا ىل_ععفرلا ل ىف نوكي ناز و مامالل هرايتخانهعابمنالءركمريغمنال (عببلا عص هلوق) حاتفملا نع ىومج ةيناخ نمحالاو هيلعن اعمال
 00 تول ناس تارخ أ هلام عابف نوبدللا سدحاذا نبا دلاكد كسلا بوب ال كلذو هنم بلطامءافن المعي ىلا جاتا هنارمالا ةياغأ

 دند( عم) هكامرداصلا عاش ةرداض كلام | للعب فدكفاههرك أ ىدلاوه جوزلا ناك اذا هنأب ئلشلا همقعتو عقاوهركملاق الط نأب ىلزلا هالعأ| 00 201 | ( قالطلا عقو علخلا لعاههرك ا ناو هلوق) ىنبع عملا ىنالءاغيالا ىف ركملا عقوامتا هنال هثيد ءاضعلا
 حسببلابرعاوأ هلام عب نموا هنالنيعن لو هلوشن 1 1 1 0 1 5 '
 اعوط نعل ذأ ناالا مصن ال اهرثمهعاسف م 10 ع أرخاو جدزلا ىأ هك !ناوئرقاذاالا للعتلاا ذه مصنالو مقاو .ركملا قالطنأب | هم هم ا. سها هل 3 1-0 5 5 33 | أ . 8 ١

 قالطلاقو) تعلاخو (علخلا ىلعاهدرك أ ناو ة بلاص هياهارداقنك) ناو (برضلا لع) جوزل(ردق نا) بذل( عم الاهرهمتبه و تح برضا اهرهمب + نالهتأراجوزلا فوخ ىأ (اهتوخ)
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 سل هلأ يرطتمالا ه6 ءره

 فرصتاذاالااراحولو ىنجالا ف الخ (حاهبرافاضعن واراقع عابهلوق) يتبعه تقودو رو هرارقا
 تكاسكلاملاو لجركإ «ىلوذفلا عاءاذاام فالخيو ريونتءاوءدعمنالفءانو اعرزهمف ىرتذملا

 | سدظ هنالرد نذل ىضاقتوا لرد نعضولاك (هاوعد عمم" ال هلوو) ردءاضر هتوكس نكد ال ثح

 عج و عسسبملا فهل قال ناو عئاملا كم هنأ. ه-ئمرارق اعنصب اق دكر ثو عب لا دنعور وضحو ضع
 ىعّرااذا هنا فرهاظودو ىجاد لا قاذكس انل اير ارض الل اهطقر ارقالا,حاصف الاكة لاسم | هذه ىف هتوكس
 . أ عمم ءاوهد نا نم ىزغلا هي باحأ اف كلذ همم لبقيم هل هنا لعب نكيرل عسبلاةلاحهناو هلعسسملا نا
 || اًذهتذمأو لاقسيلتالف هكلم عيملانأن عبملاةلاح لعلام دعهاوعدلادنجاوأ اسرق ناك ءاوس
 سيلت هنأ, ىوعدلا اسم نم عنملا للع ثبحزنكل ارخآىتش ل ئاسه ىف ىلبزلاةرامع موهفم ن هساوجلا
 كلذ هل سل هلع عّدملافياهدارأو فقواهتاىعّدامحاضرأ ءاب (ة") رهاظرطت هبف ىبتنا
 | لاقو ىوءدلاعنع ضةانتلا نال ل.ةتالمهضع»لاقاوفلتخ اًةندملا ماقأ ناو ضقانتمهنال لكلا دنع

 || ناهناالا ةمالا قدعو قالطلا ىلع ةدابشلاكىوعدلا همف طرتش الف هللا و>فدولا نال ل.ةنرفعج وأ

 ةداشلانالءارقفللةلغلا فرست ْئثةلْعلا نمدل ىطعب ال عدر لو صوصخغ هءلع فوقوم كانه ناك

 || ليقتالمهانعاب موق ىلع قولا ناكن الصفتلا ىلع ب اولا نوكب نا ىجبذ. ول اقءارقفلا قحنت لبق
 فسووب ىنأ لوق ىلع دصسلا ىلعو |ءارقفلا ىلع فقولا ناك او لكلا دنع ىوعدلا نودي هيلعهندنلا ا

 تاكد ناضضاف نءانذش طخ اك لمت ال هف نح ىلا لوق ىلعو ىوعدلا نودي هندملا لبقت دو

 فقواسمناىعّدا مئاراد عانهصنام قاقتهتسالا لصف نم ناضض اق نعىلشلا ةيشاح ف تءأرمتافقولا
 رح هنا عدا ما دمع حابولام فالكم ريغل هنا عملادعب ىعداولاكمه-ت الاهنا مصالاو همفمعادملا فاد

 اهنا عدا مت ةهيض عاب هحرشو ريونتلا فرت ذو فرصتب ىهتناهاوعد عه هتاف عمسلا لبق هقتعا هناو

 الافالخن ىوعدالب فقولا ىف ةنددلا لوبقل لب ىوعدلا ةمصل ال مصالا ىل_علدقت ةندب ماقاو هءلعفقو
 ةثرولاواوتمصي ةبحلانا ةننجوزلا ماقاولف (حئااهجو زاهرهم ت.هوولو هلوق) ىابزلاهيوص
 لولاة لاةنح ريونتلا امل. (فلاخم4#لوقلاف هلوق) جو زلاةننب تمدق ضرملا ف تناك اهنا

 . | ىناوفلتتاوزهملا ب وحو ىلءاوقداصت مهنالة ينال ا ىناهدقعاو ريغصلا عماسجنا هياو رااعتت هئروأل

 ' || قتلملا ىف هبمزحام فالح ىلعانضشهد_ةءاورئاصلارب ونت ىنهرقاؤ ردلا فلاقهركنل لوقلاف طوقسلا

 |نياهرهطتساو ناسدتسالا هنأب نال نءاو ىجلي زاكهحارش مزن اذ جب وزاللوقلان !نمزنكلاك

 ارك جي وزلاو موسفنال هنوعدب مهواس ل: قج محل نكي لةةرولا نارهاظلا هدو لاقةرهملازخ [ىن مامحلا
 ازهدقلا ىنك دقتلا بالا ةيلاهم هلف هءقازاسهجالب هسلاتفز (عرسف) ىهتنا 4لوقلاف
 . || ىلع عج ريال هنا عيضصلا ب زازملا نعر بغلاف نكل هل ةموصختالفالب وط تكس ذاالا ىتتسملا نعرسلا ىف
 . |( ىأ(هيلعهيعيتانعت لطبعتسلو هلوق) رهملا ان نمرد دوصقمريغاكتلا ف لاسملانالئشب بالا
 . [دافتس كبف للا ءرك د تحال ذهو لاق مث ىوجلاهركاذك نيعلا لالخ ىنكل ذىضاقلا هل لوقن
 ١ | تانابخلاو عادخلاةرثكو سانلا لاوحأ ريغتل ىوتفلاهملعو (فسو ىنأ دنع هلو3) ةعد رشلاودص نم
 . [اوهو(مادعو ةف تح ىأدنعو هلوق) ىجايزاقداص ناكر انمعلا ءرضتال ىاملاو كاذب ر رضتب وهو
 | بي سدلرارقالاهلود) ىليزةنينلاك نيعلا ىلا هعمراصن الف اعرش ةمزلم ةحرارقالا نال سامقلا
 || هيوذسنال (الكو راصتكسف هلوق) ىنرعلاو اب زلاهءلع حرش ىذلانتلاىفاذهدوجوال (كلل
 طقسو ةمحلا تمص تكساذا هنان نيدلا هيلع ن ل نيدلا ةبههريظنوهداع لوسقلا ليل هتعاسنمهّدر مدعو
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 |اذه ( زو هلوق) ىننعءانرك ةدقوءادالا طرمشوا ب وجولا طرشوه لهفلتدخاو طر قد رطلا نمأإإا

 اددلا فا ةكءاو عد قفو ىلع (نهرس لام فوق ) .ىنيع قتعبف ىتعلابكلذودبعلا ىلعهالولا تون نعئنت |

 تقنىن شن ءنزوتل كرتف) سانلا (رذسع )كمون رام (جاما مل -3) ةرافكلا بلع (1) هقبدس (نكحياناو) ٠
 ىشاوىفازرانهربارهرتشوخرتءد) حاكذلا (دقعت جفريذس) لجرلا (لاق)و مد.نادركتلاقف ىدبن ادركتم نزاررتشوخ حاكتلادقعن ل مش

 ارم) جوز ةجوزلا (ثكلاقكاذاهف سل ةدح ىلا در رأ (تلاقو كتمأ عم نكسأ الإ ج وزلا جو زلا (تلاقال هنمإ هتج وز هنم (تعنتماف
 طرتش ال نممهنموال الاو ىحر ( عقب ) همن هل تن اكناف )م هال هتدن ىلا لكوب ىأ لوعفلل ى.م(ىوتيدانهدركوادايهذادواربك هذاد لاف هدقالط

 ىون عقب سساهدركو تسأ هذادل قولو ) ةينلا 0

 ناوعقبالراكت اههركواراكناهذادل اقولق الوأ

 هتجوظر كد نم باوج ىف لجر ل قولو (ىون
 بالى :رعد_هه وأ تمانقاتدياشت امىو)

 "0 22١ ردا نال كامالو ها ا :
 0 0 ! هيون 2 ى سلا نالزوشنالفالزتماه ى رتكملو | هلزنمىلا اها ةنمل ناكن او افزنم قف ينكسلا اهدارمو هتعنماذا
 (ثانئاب رارها) كىأ < ىتح حوزب جور ىنعي | ابلاغاه ركعاطولا هنكعهنال ءطولا نم هنكة لو هزنهىفةنك اس تناك اذاامفالخ هيلعاسف ةنجاو |

 ثاثلاب ارارق | نوك-(ال نكن تشو ةلمح) لاق ا ءال ا ل 0
 ب 2 . || فالذت ىننع ماوس هرف ىنكسلا زا ةقحاجمال(ملابصغلا تدب ىف نكسواو هلوق) ىلشو ىنمعام:مدعب الق

 نءاك) اهحو رةأرماتلاقولواه-حوزإ 0 4 0 ٍ 0 0 : 0
 2 0-2 00 وى.عكلذ نم هعنم نكعالف همدخ نم هل دال هنال (كلذا سدل هاوق) رد هبشدهمف ناكولامأ

 اهةلطب ل ناوىأ (الاو رهملا طقس دلل 00 0 حب رعب سدلهدال ( جلا تعم الدفوع ) رظءرلو عا ا 1١ 5 *نارادزا كنس ارز مديت اري ورا واح و ب كلو ودق عرس اا ل قالت

 ارسل دال او يدر | يزف دوق مدعم طق كر نو لاى افاست توراتلا
 (1ازارقا كتر نأ كسا دكر 0 |ىفك و ةعضاوم اة مت ىف ةندملا ةماقابق هريغدي ىف نوكي نا لقحيهنالةعضاوملالاتحال هيلع ىذا

 همز قالطب تساددنكوس مري ولاق نو ىلاهت نرارأ ..نسعيف ىض تلاعب ل.ل هنا نمر ىف هي تمل ني ردلا ف هيلع !ردتسا نكلرب ونتلا ىفاكىهاقلا
 راو داطلاب وس نعرب لاق نأو هلل - : 0 3 3 : 3 2
 (لاقن اف) هنأرها قلطت كلذ لعفول ىتح (كلذ هدا رك تان ١ ركن اقددي قهنأبدرا رق اهدا ىذنمءارشلا ىحدااذااماالطماكلم اع ااذا
 ' قالط تءاذنكوسارمىأ (كلذتلق) فلاحا | ندودانعب ازرع ىلك مت دنلا قد لغو مك لعفلا ىوعد نالءدي ى هنوكح ىلع ناهريل غتيملا
 لسعفلاكلذر.ثاب ولىتح (قدصت الابذك) ا 00 ةسضاوملالانتحا نآل نإ هز ا داوع 0 كروظرإو ديراب
 نادكتساهناخدنكو سارع لاقولو) قالطلا عقب | 57 نت رم عاشت بونت هب دوال هال (هيفوواضم تلال
 امس نوكيمهردب عئاملا لاقفهدزاباجب عئابل | 337 اوه لوةنكد.ف هؤاضق عصب ىضاقلا ديالو ىالراقعهحرمو ريونتلا لاق عبس |فالع تللاوأ لاق) ول(و قالا, علايرارقاوهف نكن راكس [ ا نار مدنا عاد دم ض خيل هدحو جرت ناو ىضةرصملا نم ةفيخلا م ىضاقلا جرن
 ديلاىذدي نمجرخصال عزانتماراقعلا عسل | ىدتنا ما-تلاءورمأملةيحانلا شالت ىضاقل اببتكيو ىنغبهرهيفامرشب سلرصللنا'اضقلا مةقتوأ
 دق ءاوعد قفو ىلع (ىدملا نهري.رلام [|ل#ةيزازيلاو ةصالخلا نعرسلا فكي اوهانضن لاق (خارادلا نكت ل ناوءؤاضقزاجوهلوقإل
 ناطاتا ىرخصلا ئواتفلا قرك د هنالراقعلا 0 ( حا هنسب هنداح ىف ىضاغتلا ىضق اذا هلوق) ىبتن اطلض هاف كلذ فال: مهفت نا كاباو

 لوعنملاعضو يضاسقلا نم ىعدملا سفنب ىدملا || عوج لا لزوج تالثلاءده ىف ءؤطمترهظوا هسهذم فال واهلك: ىضقولا مج زارتحالا ىلاريشد
 ناو سفنلابلفكلا»فةكبلو لدعدي ىلع [رخ ١ ضاق دفنا مده لافالع ىتذي هيل لوقلافىضاقلاركداو تدضقدوومشلا لاق هحرمشو رونتلا فو
 ناكناوىذأقلا هسصالالد ع هيلع ىرملا نإ ىأ ادوعقدعق لئماوديرمالا ادب (حنأ ىلااديواهفوق) ىلا ءاضق دوجول هلوق لوقلا نود الذئنمخعأ
 رشلاىفالاهسحصالراقعلا فو هسصا_ةران || نم 4عج هزمه نمو ىأرلارهاظ ىف ىأ ىأرلاّئدابانلذارأ مهىلاسهت هلوق ئرقو هترهظاهتيديأورهظأ
 ةيالو ىالراقع) ىلقنرْغلا نالرملا لد ىزإ [دودمع أدب رمالا ىفهلا ديوالتق لق للاثم مهتيدادل اون ىأ ودب موقلا أدب درمأ رلالوأ ءانعمت أدب
 0 (هسفوؤاضق مهالىضاقلا | يدا اوهوهي ريخلاق قاع (ىضاقلا لوقربتع:الهلوق) حاصصلا نعانض ىأرهبف هلءاشن ىأ

 ارادددلب ىف لسحر ىلع ىداول ينشو رثمالا قنملالعو هيلا تغتال ىوعدالب يكلامءاضق هملا عفر واف ةدصت (ىوعددعب ناكنا فوق ) ردا

 هركدادكه ىضاقلااذه بالو ىنرادملا نكتمل ناو اضقزاحو ىدللاول ىضقو تلد هندملا ىعدملا ماقافةدلمل اكةريغ فرا دلاوأ 0

 (ىلادبلاقوأ قاضق نع تعجر) ىذاقلا كلذ (لاقمت ةندسب ةئداح قى ضاسقلا يضق اذا) ن اع ىذاق ىواتىوعد ىف ىذارالاور ودلا ىوعد لصف ىف

 صضامءاضقلاو) اهلكروصلا فى ماعلا وق (رعتعي ال ءالذو دو ىمكح تاطدأ]) لاق ( وأدودلا سدمأت قيسمف و)لات( واثللذ ريغ ىأ رىرهظىأ

 اذالود-ع هدا ىهو (ةهقتسموداهشو) ةنيبلابن انالاو تاوجانةملاطااو مصل اراضحا نما هماكح | ب قلعتن ام ىهو ( ةحي##ىوعد دعن ناكنا

 ىدا اذاددسافلا ىوعدإلاور و دوءاسضقلا هر لط,» و هلوقرتتع هعقتمريغ ةداهشواةدساف ىرءددج كلذ يلافاذااعزارت_-اةمضلا طنا رشاشة

 | بتال هقيدصن ك1 ناوهلوق) موصلا قح راشلا لوق فذ ىلوالا ناكو نيرهظ ىوناذااكراصف
 1 ناو هوو نمقلاكراصف هقيدصريغ نم ناك اذاهرذعّستو سفنلا هفاعث قد رلانال (ةرافكلاهبلع

 | نالمئأ الف (جلا كرت فر ذع جاحملا ضع ىلتق هلوق) ىنرعديرغلاوزياكر اصف هفاعتال هقيدص نهنأكأ

١ 

 ا

ْ 

3 



 (نمعملا خف نم ثلا اهزحنا) 65

 هنن اهل هنن نيس سرخأ ناكن افاد ناكاذااعفرهاظاذ هو ىلع زرهظا|لّوالاو ة2 نوكمال 6
 ارثك أةحودذملاتناكناو ىرتتلاب( رادتخالاة لاح ف لكالا لحال ىفاشلالاقو هلوق) ىوجو ىلش نس ل الو

 ! ةدافاق ةرورمذلاةل زن ملزنت ةلغلاناانلو هرورضلادنعالا هتلارامالف ىرورض ل.لدىرلانال د 00 ا

 حاسب كلذ عمو بوصغمو قورمسم نم مرحلان اول ختال نيل سملا قاو أ نا ىرتالا ةدحامالا 53
 هلق هملاةرو رضالهنالان و ةساوأرثك أ ةملاتناكحاذا ام الخضر هاظلا ىلعاداعا لواتسعلا نا ل

 لَك ةيمرهاطل ام و ىف قصن#ناهإ نال لاح لك لع لص وىرخت: ةسمفلاوةرهاطلا تايثلا فو ىندع
 ١ (سجن ف فاهلوق) .اننعش طخعاذكة تملاو ةيكذلا جلالك |مضعب سجختملاىناوالاو هدعب ر نم | ١ تحمي" ةعسعوو * فمر
 ريعغلا نا يلب لا مالكرهاظو ىدنةرمدلا حرش فاذكرهاطلا بولا ىأ ( رصعول ليسالن كل تاه 74/ . .ل ب. | هلوق) انضثراشأ اذهىلا لولاك ةساحفلا نمعب سةتولام جرش هيضرعهتداست ءاع سخن ىأ ]مديون كب ل

 بوتلارشولاك (سّفنالهلوق) ىوج ن<رلابهاومح رشف حرصه بو ىنيعلاا ذكو سقلل عجار تر
 .ه 00 - 2: اب . 01 0 5 : 3 4-0 ارا

 هرئارهظن لو ق رعف شارف ىلع مانوأ ةسد ضرأ ىلع ىثمو هلجر ىلسغوأ سباب سد لمح ىلع لولمملا بر 0 7 داي
 قرحاو هلوق) هحرشور بوذتو ىوج سنت هسا هلجرو ةبحن ةءطر ضرأ ىلع ىثمولو ستنال ناي مخل ” طخ له

 ةلاك-الل ترهطاداءرتراصو ةرذعلا تقرحأولا فو ةساسمتلا نم همفام لك أةراذلا نال (لسغااك 3 (عفز : تاني 1
 ' || قحرانلاب رهطب رونتلا رست اذا ذه ىلءواحهراصو ةهمللا ىفعقواذاريزتسخلاكو تالنت ذارخاك | كيب وب درر فت سزرا0

 | جارخلا ىف قح هل جارخملا بحاص نا ف وب ىنالو نيدسملاةعاسج قامهنالام_ٍمفزوححالالاقو فىسوت 0 2 0 1 جارخلا

 ىلعو هيلعدك زو <الف ءاك زاك ص ولخملا ىلعءارةفلا قحرمشعلاو مامالا نم ةلصوهو هباعفك رث عمف

 راشأو حاتفملا ن ءىو+جزوداريتذ ناكحازذا|ماوانغضرالا بر ناك اذااذهو ىنيءىوتفلاهلوق كلر 38
 نعىو+ قافتالابزت ل فراصملا نم نا: ناف فر اصملا نه هنا ىلا بارما ىفاةح هل نا هلوقب ىنيعلا ناير 1 3 0 ا

 ا 5 - 1 5 5 ا 0
 امكالم تولن الأىأ (اهفكلامال ىذارا هلوق) ءاهقفلاو ةأاضقلا فالخلا اذه ىلعو لاق اتفملا 0 .٠ كول 0_0 ١

 اف كلامال هنا نمح راشلاهركةامنالفاالوااما ننهجو نملمأت ه.ةو لق اذك نتملا مالك ىنانالف كونو, 7 نام 1

 كعب يع 7 ان : || اذاجارخملا تاصأ نادانعمامست ىلب لارامعو ىوملا حرمثو ردلاو ىننعلاو تاب رلا نامل ف لاسم ع 0
 نيرداقال ىضارالار ب ىأ رحال: مهريغىلا ىذارالا مامال عفد جارخلاءاداو ضرالا ةعاوز نءاوزخم ول 0 0

 ١ |اماوجا كالا مهواهباصحأ ىلا هعفدياهت :رحأ نم ىتش لضف ناداهترحأ نهج ارخاذخأب و ةعار نا ىلع ف 0 أ 0

 . | نافريدتف كاندكس دلو كالملا دوجو عمرت دامهل سدل مامالا نامهوباف كالامال هنأ, دبسقتلا نالفاسنا ا أر /4نو 7
 0 | تلقى ل. زاهباصصأ ىلعلظفلادرو نغلا نم ىضاملا جارخلا ذأ واه عاباهرجأ تس نم مامالادحتمل لو/ 14 تا عيب

 ةيضاملاةنل| جارخذخأ دارأ هنا ىلعوأ حوجرملا لعل مهف ل ادتلاب هطوقس عجرتد اهلا ىنانمّدقو 6< 8

 32 1 5 5 . : 1 .٠ 9 ع 0 اس
 1 نعىلش ى ريشلا ن مى رغد م هريغنماهعش هسفتلا هد : ناناطا_كادارأ ناوود طعو ادد .

 [|نناضمرف وةالصلا ف نييعتلا طارتشا مدالاو ىتلب زلالاق (حتاون ناو عحهلوق) ناميضا# كلر ا 0
 0 |بيترتلا تاعارم نارابت عاب ددعتمفلتتع بجاولا نارابتءاب طرتشت ل ىيبعتلا ةز رصلاىفلاق 0 0 7
 . ار غالروطلا ةسنهمفك تثاوفلاةرثك, سترتلا طقسول ىتنمسعتلا ةيشالاهتاعارمهنكءالوهيلعةم>اوأأ * هر 1 ع

 . تبا كامو لكشما ذهوداشالا ف لاق نكح هظدح نبذ نسح لل صفتوهو طحنا ىفاذك
 1 ةرثككنيبعتلا طارتشا طقس الءاشالا ىفهدّقع||م ىل_عفرددة«هلاوهو هفالح هريسغو ناضضاقك 7

 ش دو من ىف (ةد#) تاقوالانابسن مدع ىل علجاداالا ب رحمان م مهسذام ىنذمال نكل تناوفلا
 | (لفنتمموصلا فنيةيرقلا ىوان نال هلوق) . ىلشد دعلا ظفحهدلعامتاو نيرعتلا هسزابال ةوالستلا
 ١ |تددلا فال تال نينا مرا نمدح اونءز والو ىوج لصالا نالطد ف صولا نالطد ن ممزابالذا |

 راصف



 :1ظوح ند ةصنس

 1 0 ش 6 ا ع

 لوق رت ىفافلتعتا ادهمو فسوبابا ناراعا علا لوق لدم (حلارك د تاريم غصن هللاوخ [فسوب ىنأ | 0

 هل ناك ارك ناكن اهدحو ناكول ىن: لاو لاما لك هل ناكمد>و ناكولرك ذل ناف هدارقناةلاحامومم
 مذ

 3 وإ نإ تالي 000 5 1 انا فدل و
 صاسقوومب 3 وقد ىلإ 7 لكلا بعو فىصضص تسل مجم 9 ل ابكر 2 نول لك

 تاجر تلى ١ نب طخ عيدا بوتعال اورر حلك جابراةنال ولك ل لح
 ا كنا. 0 00 دحاو لكس صنوه ريدم ىتنخلة سجون للعام مشع ينزا ىلا لابادع لاق ولوعلا

 0 العر / لو هنم انالثا|ناك ىتت ان اكحولو نيفصنامبنبب لاسملا ناك ار د لا ناكول لوعنف عاج الا هلاغف اهييتع

 1 ند د ملا انو || فص هلذ ةنال رك ذ هنأ يدقت ىل-عو نامهسس ىثنأ ب رق ىل_عىنغلل هنسس علمت ىرخالا ف امهاددا

 كك معا تكسو | ريدقت ىلع هس دلل نوكم رمش ىن' | غاسةنعنتا ىف سلا برعضتف عدص فصن هنالثلل سلو نمدصخلا

 0 ل الا سوال ١ نانئادع رالا هصنو هثالمثةتسلا فصن نال هجن نيس صتلا فصن فعن أمق ىثن هنأ ىلع هع رأورت ذهنا

 3 كالا ا كااذه ا هيانعلا نم لطب كلذ ةفرعم قبرطو امهسنينامثو ةعب رأ نممهس ف سووبأ هل ابهذالقادجهيلا

 لبعت تتش عج ةقرفتم ىأ( ىشلئاس) هذ لو ىعشلالوقاح رخةمنالا سعم لاقو ىتنعلا لاق
 3 2و ->اداه عر 3

 كاوهف 3 ب تاناسل ل 7 نأد نءوهو ىل اّسهق ىلعف ىلع عج | ذو ىضرعو ضد رك لوعفم ىنعع ل.عف ىلع ل لع اف ىنعع

 0 الرق ش1 ىف اشاا لانو نالىلواسرخالا ىف- ىنفز تلا دنع ناطخماكى أن نة باتكحلاو زساعلاب كنا فردالا نماناس |[. 1 «سأرير ان[ || نوكتدق ةراشالانال(حلاسرخالا اما هلو ) رد هيف رك ذ قص ناك اسهفركنيالامكلرا دن نيفنصملا

 1 اح 0 0 اعلا هداهم ىفالو ىلاعت هللا قحابنوكل ةبمشلاب ئردتدو دحت نال ( د ىفال هلوق) ىندع مزلادرهظاهزحت
 00 57-5 ع هاب_ثالا نءرداحرصهرألو منمهم الكره اظةراشالاب همالسا عما لهو بي دهتلا نعدابشالا فاك

 : 6 يوب تابت را دارذ لنا نامي نص بقإأو ةيقوي تال تا اح تكن نا يس

 01 ا حج قاكدكما داب ايطار بارع ضايصتلا نار صايكاو دعلاغ رهتلا سوت ناو ىلتقلا قاطع

 تالف مورد يك م ة.ضوعلا ىنعم نعي راعزبزا تعرمشفدو دحا|ما دعلا قج ىهىت |ضاوءالاك ةبمشلاعم تشنا

 رضا و 2 0 او هو ناو, / اى ارداق ناكناو:ريتعمةراشالا نا إءاواوعم طقس: لب ةبمسشلا عم تدتالف ىلاسعت هللا ىحابنال
 ودرع دل كر وهو ندرو | ةدورضالث هيرورضد خد :راشالا نال ةناك-ا| لك ردقلا عمم راشالاريتعتال ليقاملاوالخ ةرانكحلا

 وش راصمإلا 1 نه ىل بئاسغناو ب رقااهمال ةياكلا دوب لرعأ ةدان زةراشثالا ىفو ةيرو رض ةخا ممم دحاو لكرال ةياكل ادونجو عم
 نمدرالو ا د ىلع ةاجسر لماشوهوزتلاو ها ازوجم نال (ءاوسامه ىتفاشلالاقو هلوق) ىواه 1 نءانخش اممم ىطنلا ىلا
 د 00 هلال, : || ضراعلان ا او هذصط رفق ب سرخالااما تقولا اذهىلا ةمصولارحأ ثدح هلق نءءاح طب رفتلا ناانلو
 وهوءال إو. 9 همس ني 1 ىلا نءىورو هنس ئناترعلاو ردق (ددماو هلوذ) هياده ناس أش سالؤ ىلصال نودلاو إلا فرش ىلع

 0 ممل 1 00 لكى: , |ريشامحراذلامالك فىقأ فرد تفي هنو هتراشاربشعت توملاتةوىلاتءاداذاةلقعلا نا ةغيشح
 م” حودملا فري وس ناطوأ راشالابرق أول هنا مهءالكد اسفم م سرخالا ناك هنوةوهو تول هماوددادتمالادارملا نامل
 قلم | !(تنس 1 ةددم ا ف0 (ةحيلم هتكلمذافن مدعل اهّوطو هل ل<الهراشالابجبو زايد الو ا ده هدك ةعسوإع تامناف فقونالُدم

 تاو مالو يم 65 افرع كلون ., || قيلعتلا بان نم رضا وامثال فاانضعول اتراتةفاردلا فا ذكهنكر نمرهلا اسهل لها تاماذا
 5 أ ةعملا ت 3 ِ (كرترتكا) | عقب هق.لعت عصا الاموارصتفم عقب طرمنلا» هقلعت حكام نادنت لاو رصتقلل طءابضلاو لاق ثم

 ال لا ةحويذملا : 1 0 ١ م0 مهلوق) ىببتنا امصتغم طرششلاب هقيلعت مص: اممامدوخو ىناتعلاو قالطلا عوقوماضةقمذ|| دنتسم

 ةدورضاا ل .ر (متاةينلامالا هدب سدلو هلود )اديس لي زل نم مهفب اكو ءامشالا ىناكسرخال او يعج !نم(خاةداكسلا
 - قامو : : .

 لفاوأر يا ددص نو || ةاكلانال بن كله ل ءءالمالاودابشالااهمايقم موقيو ةينااوهو هبلا جرم ماهذا نمديالىأ
 ا رم || داهشاريغنمه١المالا لبقو ةهمل نيدت:ءاشالاهذبو ق.ةعلل نوكد دقو ةررلل نوكحتدق |
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 (نمعملا عت نم ثلاثا ءزجتا) ؟؟

 ةداعالاف ءاسنلا اوأ لاحرلا تامالع نم هشرهاظ» ,لونسلاب غل اداذاامأو عل علابربغناكاذا نع ءب (زاحاه دعب

 سولجلا هس كرت د ةفالجر ناكن ا هنال ةأرملاك هنالص ل 0 ا تاكا ىنع هيانعلا فاك ةمحاو

 ةراده نكمأام بحاوءاسنلا ىعرتسلانالاهو ركم بكترادقفأر عا ناكن او ةلهجلا قزئاجوهو
 هنفوةنادملافاذكم ًارماوأ ناكالر هملارظنلا هّتكولمل حاسهننال(هْنَدْمعَءءادلامنمى رتس ىأ هلوق)
 ) فحتا ستحار طظنالىث :أتاكنا ل شاذ ناي ذا ام ىلسعزاو ا جاد رئارصق اذ فورطت

 انآ لإ زاوح ىنءعه لاق. ن نأبةبا دس | تح اسد خ نع ساونا ىلارعش امام ءالك ىقتنأ ارم ىبتا

 ”انالجناغىا ! كنار نر ضل مدس ةّءالاحلرظنلازاوف الجر ناكن اهناةأرعاوأ ناك الحر ءتكولممل
 ” [اهتفضرتقيىأ (لاسملا تدب نذ لام هل نكي رخو معا :ماراغن نالةرورمدالاض ااه تبان
 35 هحاحالف قع ناتختا هحاحر دق هكلمى لحدا ما جان را لاقو ىنا سهلا هزت 2 ريشدف

 لمنح رتشاىذلا اهنؤنم لقأب تءباذااعف رهاطت كلذ ةر هر تلق انش هرك ذا ذك ض ارتقالا ىلا
 . || هتتتفل:أرما جو زولو نمضيال ىباب زلا هب .ااراثأام ىلعو ناصقتلا كلذلا ماض نو ك,ىنانتهةلاهركذام
 "| اططاتحا اهب لع نادتعتو فعأ سنجارظنف نان اكن اوحاكنلا مصارك ذناكناهنالز ااهةلطمت
 "وهو هسل نم شف اةأرماوهو طيخلا كرت نال ه_مارحا ىف طخ سناب و ىلحلاو ربرحلا رسل هلدركبو
 ' ١ |لحردنم ف ةكماوغ غواملادعبا.قان لاك شالا ناك اذا مدلا هيلع بحنا ىتبش وىناقتالالا لحر
 ا اقوغد هنالويضلا ف هضرعال أ ارماوال>رانأ لاق أو مر<ريغب رفاسالو مرعربف هرولخالوةأرماوأ

 ثامولو رد قمفوتلا لص هدو لدقب ىل .قو لمقدال هلاك ارق: دعب قتلا ف نكلرمتعب ل دع لو ل أدالب

 محراذ ناكناو ةقرخلاب همعايدنح | معلاناكنا مثل غلارذعتاد.عصلابمع 9 900000

 ناكارك 07 لاه رعرضصالو هربق ةردعست اناا ورع ٠ و ىلشاهنو د 1

 نقبتلل تع نيرم الا ىلا ةولو هرحا نبت: ملام تحال رح ىل ةمأ لكوارح لمع لك هدمسناقولو ىثنأوا
 هنأ,ن يمت اذاالا هيبأب يو زن ةارم اهتلقولو رك ذا نيدت اذاالا همأب جوز, لجر هل. ةولو نيةصولا دحأب
 رع الؤكا |امهدج !نأرهل نال دعب ٠ : زولو نيقن ملام ه. تلكم كال ةارعاوا ل-ر نم جوزولو أ أرما

 ديراولواةةرلاو بوذا هلزخع هقذاق ىلع دح الو ني_دتلا لبق امهدح |تاءاذا ناثراوتنالو صو ذ د
 لغرب ركلو علا مدل مس: الوارفاكو لد زا هملءررة:الوةءاسقلا قلع دمالو لقب لرساوا

 ى.داننامرت ىف ثري ىدعملاتنب نان.ءهأ مدق ام سا.ق ىل_عو ىلش ىثناهنال اهتحال هسناىلوم نم ثرءالوا
 ١ ىهدماو ال لون انال نم لاك هل غت همادل ىرغشن الإ! لاقي ,الؤ دهنالاهحالىلوالا قب رطلاب هسئروت

 ١ ىف هيرعثملا الخ هنع هسنج | شف ة.كلملا فاني توما نال هكله ىف لت دئالاهال دوجتاضا شارع 2

 ا غار ةىلا تءملا كلم ىلع ق٠ :ةكرتلانااوركددق تاق ةءائعلا قاذك كلم قل هلي ثمح ها . |

 | ١ د ىوج ةكشلاةل 5م ىف اك كلملا انسال توما اهتماخق ن كسحبلف هني هاضةو زيهجتو هتجاح
 ظ 7 ةيسنلاباما الام ىل- -عدراو ريغ اله لوقاو هك اع هبات تامامدعب دمصأ مب لقعتف هيس انآ اذا

 .. | داربإلل ةيسنلاناماو هتومدعت هل ىرتشنام فالف هي هوم لبق مل ا ةكرتل نال ل رالاحا رمالا
 0 هلوق) ريدتف همف نام فالخ كلذإ ةكمشلا بصن ثدح هدضقو لعق .ل صح د.ملانالقىفاثلا
 ىهماو بالا خاواماواحو زدارعا تكر تول نيس الدرن رصنو برص ىأن نه (هندتتل

 ردقولو لق اهنال ةبصع هنا ىلع سد لاوهو ىقبام ىن:كللو ثلثلا ماللو فصنلا ج وزال ناكح ىثنعن
 وهو ماوتالاخاو ما نمنوعخاو هاماواحوز تكرتواوةمنام ىلا لوعت هل سلا تناكو فصنلا هل ناك ىثنأ
 : هل ل ضغ يلو ةيصع نال ىننلئينالو ثلثلا مالل نيوخاللو سدسلا ماللو فصنلا ج وزنا ناك ئنخ
 1 اديب (نلاحاءوساىت و«د هلوف) ىت.عهعم ىلإ هلشسملا تلاعو فصنلاهل ناك 4 ىئناردعولوْئش

 .[ كة فو ةوث) ىوج نامرح لاح لهشنال نيس صخلا لقا هلو فدصملا لوقلاقي اع باوجاىلا



 دعب ولو هلال تملا ىلع مص" ىلا 0 ةكرلارغ املا! دمتم
 اان ءرد مان لناولزعلا

 (نيقيرفلاة داب لمعت هلوق) انش لوقلا فحل كويت فاح ولذا همس عضووهاك
 عربتولا طاودحإو بيس بءعملاذا هيف ةكحرشالف ىتُد قوقل هل. ام ىهو ةمذلا ف بحي نيدلانال

 5 ارق لك دايس ءقن الاعاو ناجم فك ةتاراشملا و د الا نك امهدحأ ن نالانك ىنحا

 نا هيلا 4 قو ( (ةكرمشلا تاي هف نال فل ةصو هلو نعش هيدورمشملا ف ةكرسش ا متامثال ةيصولاب

 ىصوأ هناام1دوهشم ا دومشوهدمعب نياح رلا نس ىدوأ تملانأ نالوالا دبش اذاكل ذكو ىنمعلا
 ادهئاذاام فال ةءادحلا فاك ةكرشال ةتنثمةروصلا هذه ىفةداهمشلا نالءلاان ىمهف هلامح اه نيلوالل

 هداه لاو تمدح و كدعل ١ ندهاشلل ىدوأ هنا! هدد ورمل ادبشو هتيراهع نيالا ن ذه ىصوأ هنا

 (اضأ نيدلا فلي قتال وون لاقو هلوق) اض اةبادهاىف هر دتسوت الف كدا ةدعلاو واغتالاب

 هكراش ةكريلا نمهقحامهدحأ ىفوتساولا لو توم لا,تدرخةمذلاذا ةكر رتلاب قلعتيتوملاب ندلا نال

 زو ثدح نوددملاةامح لاح فال ةموتلا تقف ةكرشلا ق-ةّموداهشلا تاي همورخ الا

 ل اق ةءاد حلا قاذك كرمثلا قةدنالف لالا ىنالابئا قمل ةمذملا ىنهنال 50
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 هل 7 ا (ةيسانلاف يلون 00 ماك أك ذل

 هامتشالا ىهسو خب ,أاذهو ىلش !(لاقىنيعلا فك اعيجنيتنلالا ءىرع نم هب قلن و(رك ذو جرف

 هلو حرخوا»,تمئثهلن 6-2 دل نم لاق ثم .>- ىناتسهل اوك ذامهغإ اكو هب ىثذ لا ناك دجتادب ذو

 مح ىنهناد#لاقورا. ةدخالا فاكمعسا ىردنال اذا فسو وأو ةغ.د وأ ىلاقاذهلو ين سدل هنرعس نم

 محلوبا يرن كمنالو ىصالاوضعل اهنا ليل د هنال(احووخق.سالل هلوق) ىهتناةو لاى اك قنالا

 قاب وسان او هلوق) أي , رىرخالا ةلالا نملوملا بو رك كلل ذدعد رب ريغ#نالق ةمأي ةمالعهزاله.جوع

 نوجا لو عسرار ا ع الدا ارظن هيف (قيسلا

 نم تقلع ءاو-نالربك ذتلاوهو لصالا,*افسنيرمالا دحأ نيعتب 1هنال لكشف لقي ( لكشف هلوق)
 ىناتسهةلاهركذامىل اريش (غولملا لمع :تامالعلا هذه هلوق) ىوج مالسلا هيلعمدعالضا نمولض
 ناق (نبلو وأى دنهل ارهظ ناو هلوت) ما لوزيدقفالاو هرغص ىفتاما ذاهلاك_ثاماولافامتاو لاق ثدح

 ْ هلرهظ و اىدنت ”الو لزم د5 نيآلا نال ل د للا ة>احالق ةلةةلمةمالع ىدثلا روهظ ل

 (مناةمالع هلرهظرل ناو هلوقز ةرهوجلا ن ءىوجزيبعلا عق ةونمللا لزناذاف لجرلا ىد' نمزع دال ىدت
 | نعو تلاغل هيدي رأازاالا هاا رالكثمهؤاقر ومتنال غول. ءلادع هنانم لمقامو

 (تضراتوترهظوأ هلوق) ىنعدخ او ةأر لا علض ىلعديزت لجرلاعلض ناق هعالضادعن َُك ندا

 راظن هو ىن أم دلا ن ودى هريعلا هحرف نم ىنعب : مدلاو هركذ نم مىعلا ىلادنم حجرخدي ريهظلا فو

 ا ار لابو يشتت ال كلان تمحاو مج رغلا مدع الكم نوك.تامالعلا ضراعتدنعهنال

 ان د غلاب ناك ناق جلد : رلاةرايعاط ايتح |هيالضيست ءاشتلا عصى ماه ناقولو" ىوج هرشب هقشم

 دلاقلاقن طوحالايذخؤب هنا هماكحأ |قلصالاو ةداعالا ل ةس اقهارم ناكناواعح هنالص

 هلبقىفىأهمف عب «انهلوقو نعت هذ ءان مب رتل ىاعتبال هناو همف جالب اي ل غلا بحال هناانمدقراتحلا

 (0ناو هلوق) د رانع بجاو كل ذذ نسلا, ماب اذاامأو انته ارم ناك اذا ىنعي (بحأ عانق هنالصو هلوق)

 َّت ل

 |١ لوا نع ن وكل تيملا فرع (تءلاىلعفلأ سدىأهلوق) قت

 (ليقث) تملا ىل_ع فلا ندب ىأ
 هداه تناكناو) نيق,رلاةدابمت | :

 (ىفل اهيسصو)رخ ”1ل (ىق رة

 فسووبأ لاقوا ههلوقاذهو لم دال

 قارا كا ذو اضن نيدلا ف لمقال

 فدوى أو ةفين- ىأ لوق ىلعنا

 لمةءدم قوق ىلعو ل .ةءال

 0 فال

 ا ىأ تتحاوءاةسل | تنح لاق
 جرفهأن موهوأ ث ا كاتو ىذا

 ثريو (مالغفوكذ ال نم لانن ,اهركذو

 جرفلان م لاناو) ماعلا كارو

 لاىناو) ىئنالا ثاريمشرب( ىثنأف
 تاو) اجور (ىبسالا كما امبنم
 دنع( لكثكه) قءسلاف (ابوسا

 امهرثكاىلابشإ :الاقو ك2 :- ىلأ

 ةفدح ىبأدن دع (ةرأ كل رقاد ,داب

 ةراكحلاو بو را ؤانو :ساناو

 ا مو قاعد الا لك

 هل تحرجو عل ناق) خولمل !ليقام

 امك لتحاوأ (ءاسذأ ىلا لصووأ 2.4
 وسم ىد:هأ ناكو أ جرا لص
 ىدك (ىدنهل ارهظ ناو لحرف)

 ضاعوأ) هيد؛ىف (نيلوأ) ةأرملا

 ملناو ةأرماف هؤامو نكمأوأ لمح وأ
 هاه نه( ةمالع) يي (ريظ

 ( تضراعت)وترهظ (وا) تامالعلا

 خرفاساو ( لك ثخ)تامالعلا هذه
 نم هماك_-| 4حرش هغب رعت نم

 نمب)ةالصلا ىف (فقتف) لاقثمح

 لاختب الف (ءاسنااو لاحرلا فص

 لاخقن الور رتالصدسفتال ين لاجرلا
 ىقماقناف هتالصدسفيال ىدءاسنلا

 ط امن ة- | هالله كيعتا ءانلا مص

 ماع هتال كف لاحرلا فص ىف ماق ناو

 نمو هرآسد و4 هه نءىدذلادمعو

 عاتوربشد ىل_< ناو بحا عاتقب

 اناس || هدمعد



 (نمعملا تف نم ثلاغلاءزنا) 00

 ْ ذةنيقلاز :كايقلا نمهامشالا فو رد ةقفنلا ةحاح ىنعن ( ةحاحريغصللوأ !هلوق) ردردان هنالأ|

 ا .ةروأ ميت ا ا الاىوعد وف ىصولاا ممةرمشغ لثاسهىفالا نمدل | د ءلعف هلوق لف نم ملك نأ

 اكد "ا يل وةلبقي ىلو تلا نوك ىف نكلخا فرصلا نم ه.عدناهف ىلوتملااسرمموأ|
 اذكرعلا وههبح رصاماضرأ هفلان وهيل نيعلا لس ث دس عقول راح > ىناعسالاو |
 ١ هرو هقث ”ناك اذااعهد.ق نيعالب هلوق لوسق نمةمنعلا ف هك د]متل رااح قىوحاورذأ

 هلوق) قنا نكملاذاام ىلع غلا هيلع نا نم رعأاو فاعسالا ق5 0 ل |

 3 3 0000 الحلق نوكلوأ هنمالااباذ افئالتإ م ةيسووأ ا كا وكم أنوأ ْ

 .[| لبق نمالايصو عباملاولا ذهولاقدايشالاو رردلا نعرد باغتمدب هن ىو اضع ها دارت فوم

 / دنعادو# نافانأ ع ايلاولوةوسكو ما ءطريغءارم :الواقلطمراقعلا عسب ناك اعالامسجنان خ خأوأم |

 |١" لقثام لع ىريكحا تاسقاولاةراسعول كلا نئالاب زعم ىبهتناز وك لاسحلار وسمو ارنا ١
 0 ال نكي نالاركو و :وصادو ناك ناز دم |لئيريغصلا هثباراقعدالا عاياذاانذعش |
 لإ جرو لعف ناف(هسفنل متللا لام ىف رحتنالو هلوق) راتخئاوهرك اذا ضقنلا هلو زوالا دسان ناكناو 17

 0 ردتاولزاحوئتب قدصتيالو حبرلاهل لس فسوب ىأ دنعوا ههدنعب رايق دصتو لالا سأر نهض ١
 ١ ءارشو عب لكوو ةءاضدو ةيراضهههقدو ريغصلالاسع رفاسس نأ ىصوالو متملل تملا لام ١

 || دنع كلهواف هسفن نيدب و هنيدي هلام نهرب و هنقالهتمأ حبو زيوهدمعبتاك<ب و هلام عدون و راستساو أ
 1 |هيلعدهش فر ةيراضع لمس نأ هلو ة.ئاسخلا ىفاك نهرلا ةعقال نسدلار ادقم نهك نهترملا ا

 رير# بالا سدلو هلك كلذ ف اتم قال ولا وز اخ هازل رعت نوكم و ةنايدقدمالاوتادتما ْ

 ىدنألو تملا ىلع يدب دولار ارقاز وصال ةيداشتلا فانك موس راو هلاحدم نا الو لاعزلو هلق |
 |دكه سفن ىلع رار اهرال هةصح ىق عصدفانراو رقملا كو أالا رمغلا ىلعارارق |هنوكل رثلانمأ

 كالا ناكوأ نيدلاءارةم مدخلا ناكوأ ةندب تمل ن منام ندد 5 0 رردلا
 ا 00001 اذني عدلا ناك نانتملا لم ندر ءملصلا ناكن و زد كلذ لع

 هنالطضلاز وحالمل ىضاقلا ى خوال هنن عدل نك ناو قمل صعمل طاقسا هال صلازاحأ

 لتقلا فاخنا مهتءلا لامن مارش هل عفدخ مقبلا لام ضعي أي بل ىدو درع دلك تالت

 اه ىذاقلا بان ىلع ىصولا ق فن | اك نع انوش : نومك الامال اكل يخأب 5 نأواوضع فالتاوأ 1

 نعاض اسنذش نعد ةوشرلاهح و ىلع ىطعاامو لاح اردو نوخال ال طعأ |

 دوم (بالام اقمهماقاعرشلا نال قحادحما فاشلا لاقوهلوق) ةيزازمااوةصالخلا |

 0 ىنعمة- -ءاق بالا ةئالو تناكف هما تالا بالو لقت ءاصد : الابن اانأو همصو ىلع مدقمف تاريم ازوحأ :

 4 'كلمىت- هبلاسانلابرقأ هنال(سالاكدحاف صوبإ نافهلو3) ةراده سقت "رالكملعمدقف ١

 1 ةيادهإ ىد ولا نود حاكنالا ْ

 لام ةىذاسقلا مضيف دشنمحو [: عمام مسقنالا تاس 0 (تغلهلوق) لاا ْ

 6 | 13 سس هيآل (اناسكسا لقت هلوق) ردهنو دبا ههةرمعت عنتمت رخ " اناههرارق الاوجواشلا' ا

 نارصامبنال (ناسلا اذ كحو هلوق) نيرعتلا ةنومامتداسمش طقسف رعاك ان :لامامبملا مب نأ
 ًاهيولد ضقب ادب زلكوامهانأ أنأ ا فال راد هةكرلل هنا انينل ا مفنل ىلا

 اللد ىلا نع لمكولا بصن كالءال ىذاستلا نالال مأ ةلاكولا دز عدا افلطم لقت الث مح ةف وكلاب
 ١ | 21! امودفتالقرصتل هالو تار جطد امال( ريغص ثراولادبمشولاذكو هلوق) هس رشو ربو :

 "ار تناك |ذاةكرتلا فرصتلا ديالو امه تدشالهنال )ن نيي>ولاىق لقت الافو هلود) ةراده

 0: | راو ةبسغدت 0 هب هل 06 همة تش 00 1 نءترغفاراك |

 ا



 هد5أ (ىكح ءمالام ىلع)

 ككل ]| مج ربل ىنملا فو ةكرتلا لك نيدلاءاضق لعو هل عندنا ضلا !ناكف تبملا نمارو رغم

 00 ىوع نيدتلا فاك مهللع ءهرغفم ةهتعنالْن علل ن 0 "نك احا لعلا

 أ نال (ثلثا| نع ح ريد نءو هلوق) ةئروللالماع نك لف دعلا قاقتدتسار ةمصولا الطن نعست هنال

 قع ارداوكرتا أ ضيقو همصو هعامق دبعرمغصلا باصأ تارعملا ىصولا مسه اذا نعي (متاهديعىصولا

 1 00 57 |قساكرورغ م مارا دايما اع عوجرا

 ا ا نعو 1 ىدولل ى ملا ةمذ م و اذ ىلمدمءلااذهنا لاق هناكمنهب قدصتلاو دمعلا| ذه ع.درعأ التم انا

 عز 6 ا ور: ل ١١ عاب ن الل- لالا. وميل عجربو ون ىاعصلا 3و زك !اهدالوأ ىفا هب ىصوملا ةقدصلا عضو

5 
 ثنا

 ا | قاقمتسار ةعسق 'اقصاقال تمص نر د هم عا اننتارتسلا لام فعن

 ْ  لوالا ناكن اوهلوق) ةيرظنةيالولاذا (لوالا نم المأ ىناثلا نوك. ناوهو هنوق) دبا د ههباصأ]م
 0 ا ةلاوحادجوأ ان !!توعندلا طوس ىرب ند مير لا هقذأ ( مح ال" لم

 ا ه«سفقف ن م تملا لام ىرتشاوأ عادناو (ىنحأن هدؤارشو هعبب مح هو هلوذ) ن نيدلادو ءىرب الو هخدالو

 | ىهوهرهاظ ةعفنم طرش زاحس الا ىصو ناكناو هل ذكو هنالاقلطم كلذز وال ىصاقلا ى هو ناك ناف

 ا اعوةعقلا لع ز وح هسفنن نءريغصلا لام بالا عسب ب واقلطمز والالاقواصقنوأ ةدابز فصتلاردو

 ارح رخ ىف(ة ست: هحرمأ دور ولل* ىب عسفراةءل اامأ لوةاملافهلك اذهوالالاو ربسل وهو هيف ناني

 : جدل الو هلوق )اا مهدقعب بحرلاعفالا لدجأتل ناكل ءامجأ أىصولاو لك را وقرتدااع ءاشالا

 روض لاب يرام دكيل ىتحادساف ناك هن عاب وأق هن 0 ن (هلثم ف سانلا ناغتسالاسع

 ! لم نم وهو هف نفح ىنأ لوق ىف تم ىرتشلا نك ملا تالاو اىدول تهواذاو ىنات_هقلا نع

 / ا 'هيلعولو ةباده همضو اًذكف هلا الوواوسام ىلب بالا نالراقتعاارمغ قت ( رب هل هيا
 ل - كلا ١

 عيب 0 0 0 أ هلكع مل مامالا د نعود ئازلا ىلا ةجاسحلا مدعلا 0 عل 0

 د | نيدلاءاضق باينمئذ كل هول هباف نيرلاب لوغشم ةكرتلا نمءزح لك الوأأز تن ال ىهو ديالولا كك هنال
 37 0 منور كلل تيلا ىلعنيدالو اروض-اوناكن افاراك اوناكاذا ةثرولا داللعإ ىوهلاهرك ذ اذك قاسملا نم
 : تملا لعن اكن او هثرولل عفدي و ضدقب و تم ملا نود ى ذات: ن 5 زاض ا ةك !|ىقفرصتلا ىدولا

 2 عابجالاب ن نيدلاردقب عش اقرغ عمده نكن ناو هكر لا لك. ش هنأ اوعجأ 2 !اياط عم نكن اند

 5 51 ا 0 0 | تملا نكمل ندةكرتلا ف نكي اذ عج نايطلا سر امال | 2 دن نيدلا ىلعدازاعذو

 » 3 ه-.وأ 5-15 1 6 1 م ع |ار 10 ادا نمرثكحأ تناكناو اهذفنأ هنودوأ ثاثلاب تناك ناقانا مو 8

 كمذل 0 كل | ىلإ 2 1 2 0
 15 باس( د كلو ولا 1 0 ءدازامو هيصولار - #قي عسل دب هنأ اوعجأ ةم_سولا طمقتحا هك ريلا نفاخ قش -س ناد ارو ”روألو

 4 ا 1 مهك.لمصلاغن 5 .صولا اودفتسإو نيدلا هنرولا صن ملاذا 5 هوفر ا ذامىلءف هدصولا

 1 0 ا هدي أنار علا عمم دق نيدتدملا لعن اك اذا قةنءا ذو دا رثلا عب هب او ىدوال قسالفاولعف ذاامأ

 3 0 هجر 4 دي :

 از 0 37 هولا | راقعلا ىدولا ع مق هب لذ ؟ انو هفام .ضورع عأا نم تم لا كرت نا ىسوب ىأ ءذعو مامالا دنع لو 0

 0 متع | هنا“ ا !اىف نك نافمانأ ' المده نع ةييغلادحو أ هيغةثرولا تناكن او لطاب
 همز مدت م 0 1 دكر دايسغراكس !| نكن ااراكممذعب واراغص مهضعن هن ”رولاتناكن اوراقعلا عد الو لوقت ا عسا

 كر 5: 0 2 أراك لاةصح ع 0 ٠ ىلهور اًغصل | ةصخ عدد درا اقءلا نمو لوقتنملا عسب هناف ةمصولا ن ءو ندلا نع ةءلاخ

 6 أ
 0 ع نيدلاب هقر ا دلابوأ ةيصولابةلوةشم ةكرتلا تناكناو فالخلا ن ءانرك ذام ىلعف

 نءنيدلاردقب م ةقرخت :_-.مريغتناكن او لوةئااوراقعلا
 .٠ - ا عش , لهو عاجالاب لولا

 1 ةكارتلا فتاك نا ار وذاك || ناكن او فال ان مان ذام ىلعف نيدلا ىلعدانزلا

 ' اذه لصأو فالخلان ءانوك ذام ىلعةراكلا ةصح عس .دب لهو عاجالا,لوقنملاورأ ةعاا٠ نمراخضلا ةصح

 ث) ممأ لوالاو هلوق) عومسلا باكن م ةصالخلان ءانذعش طذغاذك ةئرولا كلم منع نيدلا قارغتسا نا
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 لي نبع ةعب دوب ديقاسعأو (تدملاقوة> ىف (نيعملا خف نمثلاغلاءزحنا) 0 6 ٠ ةموصلا) 00 ةهداضل ل اومال |اعجريغفو

 | هلوق)ةياده تاوفلا ةيثتريخأتلا ىفنال(ةعئاضلالاومالا عج ريغ فو هلوق) د يادههرجىف ىذلاو ا

 / هلوق) ررداسلاغامهدحأ الام اكس ملاععجاولو و (تءلاقوقح ا د_>-اوتامو واه طغنت» .امهددأ در ةلمال

 | هامريسعا :نادارملا سدأو ىلشلاورك دانك ازرعب>واامد>ووأن وا (حلاامهتمدحاو تامولو () فرصشس ن نأ هلذ ىحاىلاىدوأدقو ام-وتم

 ور اسنعت قاسلا لا ذب ىضاقلان ادار ااغاو لزعلا بج ونام هتمدجو وا نجامدء:ءاصالا | قانا نتف ندور هاظ ود

 1 د لإ ع٠ وكس دن ىموأاذامتلزنةياورارهاظف (هدعو فرصتي ف ءاوق) ا ا

 || كلا اذه لهو هحرشوريوةتهربغهملا ىذاقلامض صول نا اواسضو ىضاققلا تصن ىلا حادصالو هاذا رخآىلاىدوأو مولات ادول ىح (نب 2 |
 || هلامىف هلا ىصو ا ءاوس (خاىصولا ىموو هلوق ) نالوق فسوب ىأ الخ هفوا لكسلا لوق ىل و 207 عا 2 | )|لوق 8 ا : ى ى ىح ا( نك كرا
 . [|ءاصنالا نااسناو ليكوت لابارادتعا ع 21نوكبال ىفاثلادنعو هلوق) دب اقولا نعردهم .صوملاهق وا ( اند_ضعلوالا تمملاهترثو هنك رثىؤىدووهف

 1 امومف هتازنمىفاث :!|لزنمف نك )| ةيالولا 4 تناك توملادنعو ةنالو همق هلا يف هماةموريغةماقا | ا.صوراصكرئااعفاصو هتاعحلاقولا ذكو

 9 الا نكرللا ءدارملاو 1 تيل ب يوسصإر هك ضروادال لك را فالف | ىأدنعوةياورل ارهاظ ىف هيصومةكرتو هتكرتل
 0 هتفياخحاض رمزا تملا ةفلحت ثراوأ 8 ) حاهتم- معنو هلوذ ١ 3 ىاش هيصوملامو هكرتب ىذلا |

 : ا ار نضل ءةقاخ سدل هل ىموملا نال (ال سكعولو هلوق) هب ةءاده ىئاغلاثراولان ءامصخ نوكمف

 14 اكس اى د تاز عسوا | ثار ورغمريص الو هياعدرب الو ىدولا فالح بن ءلاردربالا ذه هجو

 1 لباد مص ريسع اقيقردلولا نوكي تح لاق ك ُتمح ىصوملاءارش ارو رغمرع سالو هلوةىل عانت ر رغن |

 ١ هعئوه- لإ قوهسل ردع ةصووأ ءا ارثواةقدصواةمه ىلءاهدلوأ هلوق ن منيلوصفلا عماحف دام |

 1 الار هدلو نوكبألن يمول ءارشار جرخم هنوك أن 0 دل د :

 0 تناك اذاام فالك ىأزا

 لّوالا كرت ىفايصو نوال ذاشلادنعو

 (هنق مصنو وطقف هتكرت ىف. .صوريصل ا فيو

 : ازاغص رولا تناككاوساقلطم(ةنرولا نع)ا. 0

 ىح (هل ىدوملاعم) ا: :اغوأ | ارضاحاراكؤأ

 يونان رسم د رجس كلر
 عم ةكرتلا مسق نأب ىدولا (سكءولو) ئشب هل
 محم (ال) بناس غلا هلىصوملا نعاسث ان ةئرولا

 ٌْ (حاضف هل ىدوملا بهصن ذأ ةءرولا مساقواف)

 عوجرلا هل سبل كل ةمقلاناو- 1 اوف يع ابا وا اياد سلات (نمىقءامثلُ) هلودوملا (عجر) همدصن

 اهذعأ تلا ةعقلابه-عوجرمدعل ةي_سلابار ورغم هنوك دع نار وظف لا تيملاعتا ىلعدلولا همم مسجديأ ف اعتاقناكن ا ةثرولا دب ىف ةكرتلا

 ىدولا ند<!الو همست اهعص مدعل هنرولا كر رش هل ىصوملا نال (متانا عجر هلود) 0 مقولاما ىف اعلا ارمأربغب ةهمقلا تناك اذا اذه

 ٍ ا 0 ءامالاكر نآملاىف ىنأت ايكز احرمأت '

 (قبامْلش هلوق) لب زلا حلا ضمقلاب ةثرولاو مرملا عقدلاب همة دعتم هب الردقل اك ثالذ ىعرلا نت ءاشداوأ ىصولا ةم«1ةمنا مالسال !!يشطو دم ىل االمعت

راصف هنودرعتت !ة لا ةيدأت :ىهوأهدو صقلل» .اهتازإزارتالزمسقل |نالا ' ضورعلاىف ةرتاح ةثرولا نع هل ىدوملاعم
 ٍ | ا( هدزرقأ ا ريقشاهاذاك

 'ء اهل تاوفل تلطب قيما ذاو اهلمم قداماهم 59080 اهلا ة صولا لحم نال (اقرختسمناكن اهلوق) ارم 7 |ريغص هل ىصوملا ناك“ ءاوساع.جراقعلاو

 ' ىد همزلد :الشلوةهيهنع صلالامهسقتبز فأول ىصوملانال 5 هناده ١ ناو 308 ملا رش ىفاذك اس 1 امذاح

 0 ( حلا ىذاققتا همت م هو هلوق) ةيادههماقم ماق ىذلا ىدولاهز رف أ اذا اذكف ةمصولا تاطو ا ةنرولا (ةكرلا) مسأسقف هديك تاما

 وكان ع ةوتناغلا طسزار قار 2 ل١ نمو سم 2 !او ىنوملا فاعسالار ظان مصل ىب ذاقلا| ىصدولاىأ (هديةقامكلهذ) جلا هذعأو

 00و نونو رارتادأل نور ولاو لل ا ىضاقلا ىلعالو ىجاد ولا لاقل. دس هن :رولا لعد | (هنع) امثان( عت نمملا) املا (عقدوأ) علل

 1 _ 00 ار ا 0 8 اما ىلا (عاجن)" ىدوملان أ

 1 الا نعىلش طرمشسا س راس عل سانا (تاغنا هل ىصوا 1 ظد - هذمخأ مص 2( : فيولا اهلا ل (قرامشلش

 ]| ضرع ىف ناكن او هعمس ز رود ه قلب هالونولو ىدؤملا ماقم اق ىصولا نال (اادمعى هولا عسوهلوق) ]1 م--ربالاو ذل عجربث اهالاقرغةسناكنا

 || ةيلاملالطسال عببلاوةرودلامال ةيلاسم اب قلعتمءامر ءلاقدناله- ماقمماقن سمو الوادا ع مصو) دن عجرب الد < لاقو ثلثلا ماع

 3 | نازعشو هاون) ةرادهءاع .ةسالا ىدءامر ءال نال نودملادبعلا فال ن .لاوهو فلح ىلاامتاوعلا مز هل ىدومحلان رع هنرول أعم (ىناقلاة هس

 هل ىدوملا ظح) ىضاقلا أ (هذخا) ع
 تا ههيلعةدهعلا نوكتف لو اعلاوه هبال )0ع ا :

 3 0 هدذعهنع ا عاب نب علا قدعس| ن اهلوذ)

 عمجريف هل لماع نالا (تدلاةكرتف ع جربو هلوق) ان طع اذك ىرتشملا هضمق نال. ةتاموأ | رضح مث ىداقلا دنع كل هول ىح (باغنا

 اصمم كر لك نم مهصضحر د ةنرولا لع تبل ةكحرتف عجريىأةيادسه ليك اك هيلع | مم (و) ليس ةئرولا لع هل نكي ها ىصوم
 ارورغم ١ 7 ارقفلا نمد 2 : قزصتو هع (ىدوأا) ىصوا ادمععاننا (نغلا) 00 ءام :رغلا ةديغت ةكرتلا نم|دب .عىدولا ع ا

 0 (ىف) ىدولا (ع ا )نكد (د)بموادنع ىأ (هدنع هن لاله دعب )لحخ 000000

 اوضقام تاثر دق مهند نا هلف مم ديأ كله ناو (امتاقناكناهلوق) ةيادسفا ىاك نيمأ هنال



 هع ) نيكسمالئم ىلع

 مر ردزاو لا عنتماو هع ادالا نع ىدولاز 56 هعتع وأ هيدصت عيش هنالريدكح مذ ناك اذا اما 1

 لل ةلااذهىان او ىناقتالا لاق (ىرطضمدجم لوق ل.ةو هلوق) رددع كف راف بتاكلادردا

 بارطضاالب فسوب ىأ عمد لوقاو رك ذمهاك ةيادملا اد ىلع نمد اءاَعءلاراكلا نال رظ
 ناي داقريغنيم املا مالك ىفليقلا اد مب < رسم: || ىلع ىفاقتالا فوقو مد ا

 ا ل ذااقنال (هريغهبلا ىضاقل امضدهلوق) 4. اعداد - هايس وللا 1

- 

 تسال ىذاقلاىىلا 00 روزا قاد ذك (منا كلذ ىصولا هملا كشولو هلوة) رردةئرولاق>و ١
 املاظنوكدق ىأشلاو ةءادهتسملا نمةءالولا دافتساهنال ةنامت هنم هل ودس ىتح هلزع نادل
 0 : ىلءاغضئاذاكن وكيد قة هال (كلذه-ة.قحف 7 ى> هال هلوق ( ةيلالست شفا 9

 كلذ نعز-اعهنان مدن لوأ 0 اوسىأ (الصأ هزعىذاقلاد_:عرهظوإو هلوة) ررد
 لصاس لاو هريغ هملا مضا مامقلا نءرَغ نمو هلوةن مننملا ىاعهيلدمتسا هلو لكش الذ حو ْ

 لدستاهلوق )ريدت حلا ىذا ةلرهظولو هلوق ىنهفالخم هملاربغلا مضيرمدق نتملالمسملةمسلابز لانا ا

 هلوق) ردب>اووهلب لزعب نئاخن |ناىلا ىلاريش (ان.ماهلوق) ةبادهن يتاح نهرظنال ( ةداع ردن[
 دقفراةغاردلا قلاقنيل اردنا قا هع رخأول ةعصلا مدعي ءانتقالا بح و (هجرخ ناىضاقلل س هلق
 م ءاوتلاو ىهتنا ىاقوالا ىف فئاظولا» فيكن ىدولل لزعلا ةدح مدع رت ا
 ش ]| فب رش طعن كلذ نأ ىف درو ناو ةدكج نودي هلهأ نع ءرظنلا جارخا هعحمدعيو كل ذب حرص ن دا[

 لحم (خحادرفلل فسوو ألاقو هلوق) كلذ ىلع مالكلا ط دق هناف ع.جارب ارياف ءاواتف ىف نيدلارعسخ ١
 ة.ئامدولا حرش ن انا اا دلع ىدوملا صتيملاذافالخلا
 دارقت 1 درع ننثالل تتمئادا ىهو هنالولانانن هكا لا ذأ فسوب ىال ا

 ةرايعانوكل ىزتت هل لمت تال ةيالولانافاطرش تتيثاذااذكف حاكنالا ةيالو ق نيوخالاكح
 قورردامهدحأ ىأربالا مأرب ىذراسغاىدوملا ناامهلو ىرت

 ناساو:لاو( نيم .دولادحأ لعف لطن و هلو ب ادا مدح دعاق ىهو هي ارقلا بدسلا حاكت الا ا

 ا الافوردرخ الا ىأرالب عز فقيل زح تي ناك

 فتاولاوأ تملا ةهج نمنمدلو موأ نيصواناك اذا ذهو ىهتناتزاح هبحاصامهدحأ لكوولوةراحالاب ا

 نيم انما نء الك نال فرصتل ايامهد أ درفنيفنمتدلب نم سضأق ةهجن ماناكوامأدحاو ضاقوأ
 لاو ةيلصملا هيف ىأر نازح رم الا وسمل رءنيصاقلا »رك ماراوم هيل ها
 0 صول صح م امو ا سودا )يدا ا عرملوأ جارسلانعردلا ف الا
 امسونم لكل تبت ةيالولا ناهدافمو ىهتنا لوتالا جرم الرخ "ال ئذاقلا بصنب ,و كلذ هلفةيصولا ىف ١

 نياصفلا قهم دعودار ةنالا قم رشا فالخلا نوكت اه لعن اسر دل ادا اوس هلو )

 ىلءدقدي استمد اوك ىسوأ اذا اعف الحال بدق د ا

 فالخلا ليو ىناسكلاركذاذك عاجالا اوهدحأ درقتبالف دحاو دقمعب ام-ملاىصوااذاامأوةدحا|
 اه هدح ادرفن. ةدح ىلع دقعبام-ممدحاو لكل ىدواذاامأو د>اود.ةعباعماورملا ىصواذا اعف

 ثدالاوبالاق (ملادرفنياننضما ثم نم ريثك لاقو هلوق) حا راغصلا نعىفاولحا» هذ عاجالابفرصتلابا

 ا منان لكو الش مناق لكوملا ىأر بقاعتلا ىلع نيل ا ىولاك هلوةلردذخأت 0

 ني ورو موصا | قدنتت يلا امتماذكا امرنمدحاو لكدارفنا هدارعن | لع
 تملاداةرمخأتلا نال( حمايه !اريغف هلوق) ردن اوضلاىل!فرقالل هنأ قاتسهقلا قو رددلا ىف ١

 نال(خلار اخدلا ةجاحعا ارمشو هلو ) هينامهولا رمش ن ءرد نيد بلطو فز ووأ ىل» .ك ةعتداربو ةباده 1
 ريس سس لنا ةتالوقاكا د دردو بررشلا قو فوري تلا

 كم الورد ةلاو ةمع ءرثلاوزدعلا أ



 ( نما تف نم ثلاثلا ءزحا) 0

 ذأ ىصولا عبس زوصالفسوب نأ نعو تادامزا ةياور.ذهو ديادملا فاك ةئارولاك معلا ىلع ضقوتالفأ
 | ثيحرت_غا ىذلاوه ىدوملا نالانهرب رغتالو ةلاكولاك هلو قالب مزابالفريسغلل فرصتلا ىفعربتمهنال ْ | (خارابختاب وهف هلوق) ةباسبلا نع ةيلال_رسثةباسنامونمالكن ال اكول اارابتعاةياصولايرلعلا لبق

 هنفايصوناكهلامولجرملاىهوأ (عورست) رردالمأ ةياصولا لقب هناهلاح نع فرعتلا
 . . . 7 . ا 50 كي
 عضاوم ثال:ىى صولا صن ىذاقتلرا.تخالا ىفاكحاونالا عج ىفاصو نوك.: عون ىصولاوهدأو فو ا 0

 ايصو هلعجاذا ىضاعتلا ىدو ىجاولولا فاك ار اغص ةئرولا تناكوأ اداصون ىصوأوأ نيد تيملا ىلع ناك اذا | رحى, نو
 ِ هناسالا ىصو فالخ ةصاخعوذلا كلذ ىف._صو ناك عون ىفايصو هلءج ناف بالا ىدو ةلزتعامأع

 ىتيد ضقاهريغل ضرما اقولك ا ولك اونالا ىفامصو ناك عون ىف لج رلىصوأول تح صيصختل لس ةنال | '
 || دعب ملل لاما ىمولا عقدا صو ريصت الدمع لاقو مامالا لوق اذهو ةمصولا لامعأ نم نيدلاءاضةنال 1

 هغولب لبق ل ىلا هبل عود الصم ملا ناك اذاام فالك ىصولا هنعض عاضف اب | هعدوأ وأاد فم غابام
 هنال بالا ةلزنع هنال هل «ةر ام لكن لكون نا ىمولل ةيناسخلا ىفاكرعض الث ح عاضف ةرامقلا فه نذأو

 00 ا ل اد ا مسكس
 ةلاسصالا كك فرمدت.هنالنذالا دعب دمعلار مين الرمغصلا خلد مث ةراجقلا هدنعل بالاوأ ىصواانذ 01

 (هتايح درب لو ىموللاتامناوهلوق) ىلشلاح رش نع ىوج طسحلا فاكىحاولولا نع ةيامنلا محال 0 كور 37 نا

 نىح ىضاقلاهجر1ناىصووهذ لق لق أ اللا هياممدعب مثىصوملا ةامح ىف ىمولا تكساذا ىنعن 0 . ٠ تك)) ف

 ىصوملاتافهبلاىصوماتكسول تح لورقلاكتوكلا سدل هنا ىلاريثب وهو ةيانعلا فاذكل قأاللاق | 5ع 01 5 1
 لطسالءاص» الا نال (ل.قأاللاقذم ضاق هجر ناهلو5) ف ونتلا فاكميومدعن دراارامخ هل ناك 10 : تان( ير ب "سول

 ذئنيف هلوق) باوثلاب روممءاقبالاةىصولاررمدو تم اءاررضهلاطباىفنالل _ةأال هلوق درجت | صور كيب لي
 ةيادملا قلاقو رفزد_ نع مكصدرااذاداسبتجالاعضوم هنال صدق هارخانال (كلذ لماذا عصمالا هلم. 0 كاي

 (ةياصولا لدي هلون) ةباصولا نالط» دعب لبق هنال هبلات فلي لماء رضاقلا بارعادص اقول هدو يي

 | ىضاقلا جارنا لبق ىصلا خابورفكلاو قرا لازولفىناتسوقلانعاتعشايوجو ىضاقلاهئاصب الدي ىأ ] ني >”ىىي قبو ب
 لاوزبح رص تلق ىمهتنا كلذك هل .علو ق_سغلا لاوزرك ذيملو ةيلاليترمشلا لاق ىتايزمسهجرخمالا 0_0

 هيلعاتوخهلوق) اناّتساعص ىصل فةولا ةبالو ضوف همضو لاقردملا درك ذام ىلع ىتجما ف قسفلا ا ا
 ليدتتلامث هلوق) ىوج لالا قانمانوكيولاعفالا ف ىفيد_ةهنالىتجلاق لاق (لاملاف ا

 نالىأ (هنالهلوق) ىناتهقلا نعانش ليد: || لق مهفرعصت عص» كلذإو (ةبصولا ةعصىلاريش
 1| هب لاعرثزوحاارغلاّىلاءاصالانا جارخالا من ةمسلا هجووةدص ولادع نوكأسغا ليدتلا

 . الهأدعلا نوككرطتلا لصأ دجو ناو رطنل اىنءم هب مدالءالؤ طءاضالابو هدالوالو هسقنل ىصوملارظت
 || اثرا ةفالختاو ةءالولا لهأنمقسافلا نوكلوهملع فرصتم مةهج نم هيلع ل وع سدل فرصتلل
 ميالامغاوالسم | دمع هؤارسش طف: ىت> دا قرفاكلاةبالو تورو هفرصت ذ_ف: فرصتول ىتحافرمصتو

 مهوتبف لولا ةمدخنهلاتثاواهدعي رنا نم هنكمومالوم ةزاجا ىلعدمعلاةيالو فةوتلرظنلا ىنعم | يان عمو
 ردا ملاهقسفل اغلا نمو ةضيدلات اداعللرفاكلا نم ةنام امهونو تملا قوقحءافمتساىفريصقتلا ]| 2 <اهرو ٠ ضر 0
 جارخابىأ (لطبتسءانعم لبق هلوق) هناو عساك هعمب ىلعري كو ىنعب امل هادمع هارت فن هلوقو نوم 1
 | ممذعيوراغص مهضعبوأ هلوق)ةباده لسملا ىلعمل ةبالوالهنال (لطايرفاكلا ىفلمقو هلوق) ىضاقلا معدنإب

 "|| ىلع لولملا ةبالولا تاثا هيف نال( حم: الامهدنعو هلوق) ماهسالا نمىتمعلا مالك ام لع: انهن م( داك
 | باكموأ هفن بتاكممىلا ىموأولاك عصبق لهأوه نم ىلا ىصوأ هنا هلو عورمت | باقوهو كاملا
 .اوماقأال نكلاك الم اذاكن او راغصلا نا ةبالو هيلعد حال سدلو قرمهتلايدبتسم فلكم نال هريدغ
 قالذع هلع ممل ةنالوالب هلم فرضت انا ديت -مراص هسفن ماقممهوأأ

 أ فالخيو هيلع ىل ومهزافريغلا دبع

 ين



 3 3 ككل هع)

 ادنقلا اذه (تياهنلا فاذكهلوق) راصمالا كل ذنادحا. نم نونكعالم_مال قاسف:الانزوحت

 دنع (ةيصولاتحهلوق) ىوجةلأىلاهذهىفالمذهدعب ىتلاةلأسلا قةباستلا بحاصركذامتا
 كاي 8 نااهبةمصولاو اهئانبنسس قرغلامث نون ديامو مكرتب دان :رعأ ع نو مهدقتعم فهد رقاهمالة فين ىنأ

 2 هو 3 0000 وداع ىذلاة صو نالصاحلاو 1 ةمصولا قالخ كلل لاو لاس سدلءانملا

 0 5300 يي 0 سدقملاّت اب جبارعساوا ةمقرلا قتعوأ ءارقفأل هلام تأُد ه هصولاك قافت الاي دصد ,هدنعواندنعةيرق

 0 مئاعاي موقل نوكَت نأ آلات اينغلاو تاجات ةصولك قاغتالانةلطابمهدنعواندن ءةيصعموهاعو

 0-0 / 42 5 8 ةلطانمه دعم صعموأن دن ءةبرق رهاعوافالخ» 5 اواك اة مديف ةرلالين مثلا ىفاهكح نوصع مهو

 ترمي كمي ام 4 12 مهداقتعالارابتءانيلملا دجاسمق رس نابوأ نيإسللر هم ىننب نابوأ جان ةيصولاك قاغةتالاب

 6 05-0 1 هراد لع ةيصولاكدسكع فود :روقمدوملا اركذو نيمول عمم الاكل هعوق ولم همامعاب موقل ناك اذاالا

 “ا كهل 0 / 0 ىدوملامالكن |ةروششم ةهجناركذ يطوق ىنعمو ناب >اصلا| ماطساو مامالاهراس اقالته روأ ةسانكا ا

 06 تاي 0 مكمازلالا قبر طىنعال ةروملا قد رط ىلعهنم بوت ءوحنو دصعسملةءاضتسا ىلا هيىدولا لالا فرص
 10 كه تدار ىتلا ةهملا لطدتو ماك نوكيو تحت ماسعاموقانأك و اخ ضاق ءامفوةيلالئرشلا

 0 "نا ةعملمةيصو تاطبو هصنامىولطمربخ فو ذ (ةسقت) اوكرتاؤ اش ناواول هذ اوشن ااسهنمع
 فاير. كد ربزي ناو نعل ناكول هنا هسنمم ىغبو ىو ا لاق هنيعب ننال قتلو ىلا«تهللاىلاههد رقت : الهزال ةسنكوأ
 0 3 كار بيست رتسل هال نال يادي الل ظن اذه مالسا ىقىدذ ءو خم

 35330 ع 0 ف مهنافمهدقتءاراتعالا نا مامالل واه ريرقت نءاه دفنت ىف !1ةلطانةمصعملاب ةمصولاو ةيرق 0

 2 2 و 3 عمه داع مهدقتعم قوهاع ءاوصوا اذاكنذكف فالخالءاندنع ةدانعناكناو ردع خ حاءاوصوأول

 : 0 رع 0 موةلةعبب اهئاندن ىدوأ اذ ااهفوتدوجومتناكورادتالث ادزعاب نم افهم باد اك نإ

 كيل نمش 3 إلا لك نمأتص نرح ةصوك هلوت) انش ططاذك كا هنأىلا ار اهتائادحا ناك نا و زاحاسا نيوسم

 0 أ 6 . فاوأو ا ل قالو هنو 1 :لا ىلعةدايزلا عانتتمانال (خادلام

 ا / تلا 7 تا | مزتلا نامالابهنال(مهتزاحا لعف ةوّدن هلوق) ىوجن روف هقح طق بأدقو هت: "رو نودهلوهو نامإلإ

 هوز 0 3 /  مالسالارادىف مادامدنال(تزاح هلوق) ةبادهنيرادلا نات 59 (ز<1هلوق) ىوج ىذلاكرادفا: :ماكحا

 ىدوإ/ هلاييب دكني ايي كالا نعو ىذلاةلزنعتالماعملا وهف

 كني ”عأ كلامو ناو ل لاةلز نع ةيصولا قح قوه ف هيرفكمال ناك اذا ىوحلابحاص (ةت) هب .ادهلا فاذكعو جرا

 00 1 1 هتاف هرضترتاسك تلعن ملسأ نا فقوتت مامالاد_:ءوامهدنعز رود ديرأ اهلْ زيك وهذ هب رؤفكجب ناك

2 

 / 0 بد هلوق) انذعشء ىمس(كلوقلاب هلعدار 1ا(هدنعلب ةقهلوق) حاتفملاز ىو نها ارتد ممل ةحاحا

 هون | فرمتلا مازلا ىصولل سالذا عجرءاشناو هن هملع مادع اثناتكلذفف حربشم هنال (دبربهدنعدرو

 ىذا, || ههجو قل قالهنال (دتربالهلوق) ا هنكمذاربرغت عوجرلا ف سدلو ريغلا ىلع
 كلذوارو رغم تع !اراخ اعف دا هتايحفهدرانزوجولف هريغىلا صو مف هلو 9 يلءىدوملادقعا|

 د اسك دج كولا فالي «بملمأ (هنايايلعءاوسدلوق) ررد لطان

 ارمثلاو عيبلاب كلما تايئاكح اء ريغ نم بالو لوملا ةيالو مامق لاح هتوشل ةنانا لمكوتلا نال

 تيلاةيالو عاق الا صتعهنآل ةفالفتءاصالا امأز م .جأ| لهأ نمدحاو هربنا هيرعلا قب 26



 (نيعملا مف نمل كلاثلاءزجتا) هع

 قلع فرو ىأ نعتءاور جراشلا هلسجامللاقينأ قررد دمهكلم صل اخ نال اف سو فأن ءوأ

 ناو هلود) ةئمقلاو عملا نم ملكى ي.حاصللالوق كلذ ل_عج ثمح جارمسلا ن 2ع ىوجاهلةنال

 وع صصتتلاك ة تاز بالا مود ءلالواتتتالق انرعدو>ولل مساةرغلا نا قرغلاو (ديالاركذي لال مدعي

 00 ء ىرخأ دعن ةرمدوجول ا: ُُص رمبوهامودوسولا لوا. امأودباا تا هنآ و يب
 . نيد نع

 ملاذاهنال هلوق) 0 .صولاب قه نالفةإهاعملاو هعرازملاك دوقعلا نم ةيصولاريغ ىكتس هلغلا 57 | 0

 دنعراجلا ىلعالج (ل.ةةباهف هيرمهلفهلوق ) رردىموملاتومتةوىأ ( (لا ةرمهمف نك 0 0
 1 ناحبا هيصولا نال (ملا هِغغ فوصب ىصوأولو هلوق) ءاعلالا: نءىدوملا 1 ا

 ًاريغب ىو اهئالةمودعملا هرغل او همودءملاهلءاا الخ هدنغءامشالاهذهدوحو و رعتع.و توملادنع

 اهدلووهلوق) عسوأ اهبامنال ىلوأ هاصولاب فو انمّرق أ هلماعملاوةعراز زاكدوقعلا نم همسصولا

 بح هله َ دوجوملاهلهلود) حاستفملا نعىوج ثنو و رك ذو هو سذج مسا هنوكل غلا ريعض ثنأ ثنأ (اهنملو

 قيقس ناسا دوج اواو عرمشلا ةنيللاو رهظلا ىل_ءفوصلازالالوا ادبأ لاق ( هبومدنع لبق( كدي هلادبإ

 ١ نءئثب ىعستالو اهتم مو د عملا امأو ةمس تا ورا ذاك ادوصقم عاخابو اعيتدو ةعلا عيمجب 2 3

 قارا ناب اميل عونلاخاهجوزتأر !!لوقتن أةباتعلا اك علخاةروص هبصولاباذكف دوقعلا اهق . اهلغلايإ - اره

 نطبلا فام نال:أ ارهلإف كلذدع ثدحاموهل ئثالف ئيمنطملا ىف يكل تاوابتلم ىامدلو ع ىتغوأ || رك 535 26 شاي

 لد اسم متر هملاّدرت تح لجا سلو ىتب راح لج ىلع تلااقولام فال نوكمال دقواموةّدم نول: هلق ند فهم“ 7 تلك

 ةيصولاك ذيل وادئالارك د مو دعم اودوجوملا ىلع عقب اماهنم ىلب زل |ىناكمجوأ ةئالث ىلع راسلا اذه 0 ل

 ورك ذ مودعملا نوددووملا ىلع ع امابتمو هتومدنع ةدوجوم نكت مو ةرغلاو ءِلغلاو ىنكسلاو ةم دخلا 5 2 ةلطقب دو( 0 نادال
 دوجوملا ىلع عقراماسونمو نطملا ىف دلولاو رهظلا لع فوصلاو او عرض رضلا فيلا ةيصوااكر كن لوأدمالا - هير هلو: 1 ده ةرملاو د

 هنقامو حاراو ىسلام ةرههبقو هناا ةرمد ةمصولاك طق دو جوملا ىل- هفالاودمالازك نا مودعملاو ان 1

 | ةيانعلا ىفاذك ةمدخما لضف ىةقفنلاكراصف ن اتسبلابعفتنئ اوه هنالةهلغلا بح 6

 بحاص يعاب ماع مايقلاو امقس ىف هقفنلاف لمت رإو هتسقريرخ "الو صخهشل هلة ىصوأ ىناترلا فو
 ا ْءا ق-ةنقرلا باص قفنأ ناف هراص عفنلا نال هلغلاب هل ىصوملا ىلعف ترم اذاو هل كإا!ن ال ه.ىرلا

 | ١ 1م[ كغرل ناو اعربتم نكي دكلم محالصال فن :اهنالل#ان 0 نأ هلف

ْ 350 
 | ” ير لش العا ىلا ماكحا ىف نسما, نيقدامر 0 ما ةيصوبع
 3 أ ناك اذاامفالخةامح اةلاح ملي اله دنعوهو فقولاك اذه نالف مامالا دنعامأ اجالاب (ثارم

 ْ ارم د ل اكوه دنع ىهلاقبالمهدنعي عل لا
 1 |صلاخس اسنلا قوق- نعزرحد جملا لوقن نال كح ىفاعث ةمذلا لهأ اذكفثروال وهو نيإسملا

 هت [:مهاتومنونف ديو اهسف نونكس سانلا عفانملاه اكل ذك ت دل مهدنع ةعسلاو ىلاعتهلل
 1 (ةعيبدراد نت نانهوق) ىلشو ىوجدم لاث روب هلثم فو تءاناهف هقف م هقوة-نع ةز رحم
 00 هاا ىف د محو طقف ةعسوراد لعجال ةبنكوأ ةعس هراد لعج ن هك ذام كلذ هلاراشملان اهنف |

 ١ ىذللوكلعلاو فالذتسالا ىنعمة م صولا ق نال ىوجاتافتا (ثاثلا نموهف هلوق) ىوجروصقأ

 | وسلا هتعأ ىلع هتاصب | مد ىأ هديعت ن 0

 اه ( ناو ءان) انحش ا ا وجو فالسالاىلا ارظن ثاثلا نم

9-- 0 

 4 ء(عذلا ةصوبال» م



 (نكح_الممىلع)

 ةنرولامدذعد_ءكلذيىرتشيو ةئروال هتبور ثلث دعلا ىس ودبعلا ع ثلث ىهو هتصح نعم
 ى-ت اانالثا ةبقرلا بحاص نيو ةئرولا نيب نوكيدسعلا م ةمدخلا قح ىذق نب ىتح ةمدخ اد هل ىصوملاو
 ثروملا هكلعاهف ةفالخهنال ثاربملا فالانلصأ ىلع عفانملاكيلتاهتاةةيراسعلا تاك (ادبأوهلوق)

 رردو هبادههنع كرون الت اماذا ةمدخلاب هل ىدوملا ناىت- قسال ضرع ةعفنملاو قدتبعق كلذوأ

 لكلا لمثت هو ةجاحل اب ةصوللزوحماو ةعفنملا لدياهمال (رادلاود.علا هلغب ةمصولا اذكوهلوق)

 ناك وش ىأ هتجاحءاضق ىلا بات هل ىدوملااذكوهيلعرد ة داع ىلاعت هللا ىلا برقتلل جاتص ىصوم اذا
 هئرولامدخ هلوق) هبا ده همف ةئرولا هجازئال ثلا ىندل ىصوملا قح نالهمدخيل (هملا مسهلود) ىلبز

 ءاز-ادعلا مف ناكءالونيعلابةمسولا فاك ثاثلا هل ىدوملا قو نيلثلا ىف مهق نال (حانيموب

 وأ موننمرثك أهل ىصوملا مددتسا ناك هيّدمىفاههدحأ دازولف ةيادهنيقملل ءافيا أبا هملا ىل اانرصف
 هناةعقلارخ آى مزقت هنا ىركح و لوقأ ىس دقم لمت ل كلذ ىضقب لهنيموب نمرثك أ ةرولا
 هدبعةمدخت ىصوأولذ (ىصوملا هنن ءامزادقم هل ىصوا !لكتس ىتحدل اوذ) ىوج ع.جارياف ىذقبال

 لال -تضماذافنيسنالث ىضءناهىلا امو هل ىموملاو نيموبةنرولا مدخت ةنيعمريغتناك ناقة نس
 مد امضم لق تامناو ةدصولا تلطد ىدوملا توم لق ةنلا تضم ناف هنبعم تناكن او هئرولا
 ىموملاتامول حنا اذكوةئرولاىلا لس تضم ناه ةن_ا كلت ىذت ن ىلا نيموب هنررول اواموب هل ىصوملا
 سلو هلوذ ) ىوجا ة.شاح ةعجار علب اداوجو الا انه ثدللا ىنأ هيةفال ن ل لعاو اهضعب ىضمدع

 نكل كلءامرثك أكلم ناكل ضوعب اهكلمولف ضوءريغب ةعفنملا كلة هنال (حماةمدخل ايدل ىسولل
 ىمحرسلل طو#نملا فاك عصدنعلا هل لسلة مقرلانهل ىموملا نمهذح أ لام ىلعةمدخما هقح طقسااذا
 ةيئرولا عمل لازاوج ىضتقي اذهو ىوج لاف ئاظولا ن علو زنلل اذه دبش اءرذ ىس دقملاةمالعلا لاق

 نايعالاك اهتالل دببهريغنماهكلت كف ةعفنملا كلم ةصولابهنال (كلذ هل ىفاشلا لاقو هلوق) اضدأ
 ارارتعال ديب هكا كلعالف لدي ريغب كملت ةدصولناانلو هلصأ ىلع ة>ابا|هنالّب راعلا فالخيهدنع
 ليص+ت ىقاهلص ”اكعفانملاة 9 نال مادختسالاو ىنكسلا هلزو < لبق هرادوأ هد ع هلغب ىصوأولو ةراعالا
 رودلا هلو هيا ده هلرياغم ةعفتملاءافيتساو رين اندوأ م-هاردّل غلا نالزوال هنا عصالاودو هللا

 ريغقهلهأو هلىدوملا نوكينأ لا هلوق) ردنيعلاال هعفنملا ف موةح نال ىوتملا هيلعو هيلع هفوقوملا
 رصمىف هلهأو هل ىصوملاناك اذافىدوملادوصقم نم فرعن ام بح ىلع ةصولا ل فذت نال (حلاهرصم
 مهمدخمل للهأ ىلا درعا لجدوصقف هرصم ري غقاوناك اذاو ىصوم ارصمىقةمدخلا هدو صقف ىصوملا
 ىصولل نك, كلذم لع ىصولا نكيلو ىصوملامصم نم هلهان جرخواف ا شلاح ةلالدب مول_عملاوه اذهو
 همفمهقحءاغلةنرولانذانالا هجرخالفالاو (ثلثلا نمج رضاك اذاهلوق) ىسدةمدمعلا جاوخاهل

 عفاسلا وتدل هل ىدولل حلا بجوأ ىموملا نال (ىدوملا ةثروملا دوعن هتوعو هلوة) هحرشو ريونت
 رردزئاحربغان هوهاضرالب ىموملا كيم نمءادتب  اهقحتسا هل ىصوملا ثراو ىلا لقتناولف هكلم كح ىلع
 اومستف ولف هلوق ) . ىوج كلت ال تيملاو توملا دعب امىلا فاضمكيلمتابمال (ةيصولا تلطب هلوق)
 هنو3) ىوجزاحاهوطقسا اذاتمهقح نامزلا ىفةلداعملا نال (اضد أزوحن املا ثمح نءةاباهمرادلا

 ءاناهملا قوات اذوانامز هل ىصوملاو ةنرولا نيب هيدي ولا صحت هنال (ىوالاو ل دعالاوه لوالانأالا

 ىذاق مو-رملا لاقءازحالا,ةم-قلارذعت دنعالا ابل اراصب الفان مز رخ ”الا ىلعام_هدحأ دقت مزلب
 ىو+ م احنامازلابالا ةيولوالا قمتالف هقح طقس أتملانمهرامتخ ايهاب اهملا نوكض ورفملا نأ همفهداز

 : آلام تءللرهظ ناب رادلاعبج ىنكس فتيان هلىصوملاقحنال (حلاعسةئرولل سلو هلوف)
 ةهسقلاو ررد هنعاوعنخ كلذ لاطب | نعمت ب ع.سلاو هدي فام ب رول مهيديأ اعف ةجحازملا قحهلاذكو
 هلو) جارملا نعىوج عوجلا نم ةعفنملاءافيتسا هل ىصوملا ى> طق اهانه فولانالعبلاك

 66م

. 

 ال ١ هع

 تأم ءراد 1 و
 . ك<وأوو و



 و .(نيدلا خف نءثلاثلاءزجنا) هع

 فىفصن :هءاصلىذلل ناكدلودإ أو هل ودحاو هءلصل ناكن او هصنواضأ | هءلالمن رمل :كهغلاخضامورصتخع

 اوس هبت الاوت ذلاة يول ترق نمو مهنمد هب نمهدلودلول بأم ناكو ىئنأوأ ناك ارك ذل لا ْ

 | صةخملهىلصلادلولا نوك ىف فالتعتالا نا ءاو ىبهتنافسوب ىو رفزو ةفن ىأ سابق ىلع اذهو |

 . || ةلكلا عضوه لعل دياذكمت الفدلو تدصوأ لاق نامدلو ظلت هن صولا تعقو اذا هلال مأ ةيصولا|

 . || قرفاذفودار 00 ةداولا نال ىنركلاو ىدرسلا نيباهف فالذلا ىلال_.نريثلا ىحىتلا]
 . | انالع كسيلوامج وأ ادرفمرلولارك ذولام نيب ف قولا باكن هدالوالا ىلع فقولا لصف ىنراتخار ديلا ف
 وا فالكجولانح ىلع نوكب الن االا ىلصلاب ص دخاهدإو ىل_عهفقو لعج اصول م هنو |
 1| لا ىطتقناذهف ىتناتئترتلا لعل دءامرك شي ناالادعدالاو بر قالا لهن: ثدح ىدالوأ ىل-ع
 5 1 1[ (نيدشنالا اظن لثمرك ذل هلوق) تددعأ هيو مهريغو نيلصلا لها القى اقرأ اها داصرالا |

 : ل | ىمدقملاةمالعلا لاقةيادحلا ىفاذك ت املا فك لمضغ لا مذصق نان كلذ نذا ةنرولا اظغل ىلع نال |

 ّ ا طرشو ىبممنا مالادالو" ملال يدلك در واو منال يدم نم صأ ل-ادلالوةأوأ

 "ااا دلولا فال. تاطنالاو ىصوملا توم لق هتئرول ىدوملاتوم نالف بقع اهاذعم ىفامو ةدصولا اذهأ
 ِ | نزلو نالافل جنو أ كونكر آمل ىدوه مهعم ناك نام تومل ادع نوكامناتقعلاو هن :رولانالأ
 5 أ جارس توملادعبالا مواتر ال سالا نال هنقعو هتثرو نود هلى مولا نالفلاهاك ةضولاتناكهمةعوأ |

 : تقع مال تائملادلو همف لت ديالو كل ذكهداودلوفاونام ناق ثانالاو روكحذلا ن مهدأو هع ه.فو

 1 لالهو فا منا ىفإك ةيصولاو فقولا ةعسق ىف نووتسو هبف نول خدي مهناف للا فالخت هلال معان ال

 مت سوو رلا ىلع مهاب وهني مسقب هنافرخآ نالقهثرو و نالف ىلع فةوولاما سان> الاو هي ريهظلاو

 1 اح ناكولو م1 نو كب: نالف ةصعأ ىموأ نوف دهم ندو مثالا ط> لكم مكذلل ةثرولاناصأ م

 هشاهت دصعق اونا هل ناكولف بقعلاو ةنرولا فالؤ هملانونف اضد : نمةامح ىمهوانتت ةصعلان الإ

 ردو ىوج تاءصعلا تدئرت هفرعتعي وهم نودأ

 م

 ١

ِ 

' 

 فهيد هيرب يح نيفع نزيل د ا ا جاع

 / الإ هقلاو ىكلاو مدخلات فانإ » ظ 0
 ١ 0 21“ قارا 7( 7 1+ 1

 شتشن شن طنا و دز ودوام دع دوج يه جدلا 6 وع جب د يعدو دع اهي دوو درو © ع دو د دل د ودا
 : ا لارع ءالا ىثد ا ا 0 الإ

 ل وسد عا مول اسال ننزل ام 4 دمصولا كل<هل ىدوملا ا

 . (|!نانعالا فاك هتجاحمت اماادعا كح ف لدي ريغ ولدة نحنا لاح اهكلت مصب عفانملا ناانلو

 "1 دا ثيل د دة

1 
 ا

 ١ فوقوملا قوت ارك هكلم ىل- ءدا ىصوملا اهكلقت ى - هعفناا|ى> ى تمملاكلم ىل- ع و. نوكأ

 1 || ناامارخ ”الهتنقربو صاتل هت مد ىدوملاد .علام ىبلي ز فق اولا كاإم كح ىل- ءىفدولا عب ةأائم هلعأ

 1 !قافئالابهنالدمدخلا كردي نامل ة.قرامما ىصوملا لع هتقفنف ىفاثلانانالزأ ةمدخلادحلردأ نوكيا

1 0 
 1 أل هلنم لع ريبكلا ىفةقفتلاورعم .كلاكراصةمدختا ؛ كردأ نافةمقرلا بح اصل ةعفنم كلذو نععلاو مت هملع

 0 ةمقرلا هل نم ىلا هر ه- ءلع قافنالا ىنأن او هلع قافت الاباهمادتسإ نم نكح امئاهنالةهدخلا |
 1 ا ١ هب و هعقدر وأ ةمقرلا اص ءادف ىأوإو ةمدل اهل ره ءادغلاف ىنج ناوربعملا عمربعتس اك '

 ا 1( ه- ع 0 ةيرانعلا قاذكريهطتلاهماعبحف ةيانجم ا ع نءرعوطلانماد_دعسالا نم نكملانالةصولا]

 1 اهقت ةءاوءرغء!لامالورخ اله نقرب و لجرا دع ةمدخ ىدوأ لجر هد صام ط.ملا نءانخش لقن ٍ
 0 ْ دةمدخلابهل ىدوملاو نيمو هنرولا مدت اد.عاهبىرعشدف هتهق مرغب لاقرسوءوهو ةمقرلا تح اص

 الا م قتعملا ناك ناو ةثروللهاملتو ةيقرلابحاصل هئا:ىرتشملاد.علاراص ة مدخلا بحاسص تاماذاف |



 تؤسس سمسا جيرو نت يس خب ع يي ب ف

 ةههنيحر

 هج ”صكقح بخ

 *6م (نكجب مالم ىلع
 ىذ ع ٠ س- لس هيايايببلسلس
 ا نارا فرت 3 ىشو تاريملاتخ |. صولا نال ةمير ةالا ةفن-وأرمتعا (ملا بر قالاةبرقالا ةفينح

 55 دعما و . .دهلال) ني : فودفلاو ةلدلاتجاوة.ءاقاقط :رقام ف التل رخاادإ ةضيلاز ,مدو عملا نال هم ارتعااغاو

 0 8 < أ رلولادلوو دا نا هلوق )جلي زو ررد هتبارق نم هلصلا ىدتسا نماهب صتخخف مرهم محرلا ىذب صتخم
 دلولارر. .- 7 داره اين 1 اهفحأر نكل ساقةمالعلاَن ءىوجم ادم !ةيشاسيفا دك ييصلاوهورثا بلا لاق (لعحديال

 ا دلو و || مساامملعق واط الذا (متانادلاولاه- مف ىل< ديالو هلو3) مح الاوه لوخدلا نا ه حرش هدوسم ىف
 2دتايإإ 1 ف ىو :

 ىو 20 وز هقايدح لارقتو هريغ دل تو هزهخ ىلا برقتت ن نهفرعلا ف سيرقلانالافاعناك اس رق هدلاو ىع «نموسرقلا
 3 جا دعا لحال أن ناملع ءاوةباهقأ اد كك هكر ث ىلع عاج الا داقعن ادع ظفالارهاظريتءمالو ءريغن ال هسفنب دلول اودلاولا

 .علاور ب تسر 1 أ

 بلا "و اذان اد عاصف نتتالا نوكو هوو فال مهحان هم .ة قالخالام ثراولاودلاولاو ندلاولا لو: د مدع

 05 مسمار م هلام أرايتعا هحوو عسجاو دحاولا ه- -هق ىو* ةسد أمه دن ءو حراشلا لو ليلدب طقق مامالا هذ ةمسقلاب

 1 ل 3 و | فال المو هرهعورر هنصول ىقناذكخن تارملا ةروذ ل عما نام ادنع 0 0 نصرا 000 لام فرع وارر دل فاك هس 116 انما 5 ناءامأل

 |اقافتا ع.جاربتعي البرد الاف ىرقالا ظافلالا نه ذام عمل اةولاما برقالاف برقالا لقيا ذاام عمجلا ىف

 5 ق اصول اماالو لكل لماش 0 لك هصولا دورا اوال ه.لالمرش

 7 ”ا قايل: اهلا ١ ا لكشف تان ذاق ا لا قرهاظاذه (مالا لبق نموأ هلوق) ىسام لا تاركا تل

 ”كلبعو

 الإ, . ددعبالا ْ
 1 / يغش لوو 0 الاه ا 1 ناتاوجاو يأ زانه هشاواحد نكن مالا ةهج نم هتبار 00

 00 7 ف رفاكلاو هعاطقنا همتاحلاسجرتةوعرلاب هنبأىلادلولا ة سنن ةمزانالو بالاكمالا ههتنأن ىهو هيسنلا هقمح

 تعقو اذا ىلعو بلاط ىأ ل“ مقرهطت فالذل اة دئافو (الل قو طرعشت لسق هلوق ) ىلث مالا نع
 5 مالسالا كلو 0 ةصولا

 لاا و بكل همالسا طرمد نمو بلاط ىنأدالو أ ىلا هد ةرص مالسالا كارداب قدك 1نك ىل- 2 هدأ ءابرقال

 )ف مدس اعد وو ىجأ ايزمالس الآ كر ديل هنال عاجالاببلطملادمعدالو أ لت ديالو ريغال ىلعدالوأ ىلا هقرص

 تاعي ل 0 ' | رك ذاع لكشف كلذ مهوب هملك ناك ناو محم ملا فرمدل ان مهص مخ دار 1 سدل بلاط ىنأ دالوأىل ؟[
 همر. 5 ب :

 - لادن ىصوا ىلاقاك لاقواو فرمحلاق ةمهلعدأ دار الب ه هلا بست تدرقا لك ةمصولا قل- دب هلوق نم حراشلا

 0 عا 0 امهنال( هنعل هلوق) ىلوأ ناكل مالسالا كاردا طرش نم لوق ىلءنولعخدي بلاط ىأ دالوأو ىتيعلا

 *-هلو يب 1 مقامي. || هلوق) رردةسرقالاناريتعي الو ماوانتي تيرقلا مسا ال (اعانراهلوق ) ىن.هثرالا فك ترقأ
 007 اهل نال ع أريص٠ !نالافخما علاىلاع مق هم مولا ناشي الازجت 2 ء«مراتعأن ,مدنال هنال ورح

 (ةعو وي رو 0 اذام فال اميل ء موق نم ءمدعا فصنلاناذخأي و ب رقأهنال فصنلاو هذ اف اعمج

 مب لكن دلو تك ىبادز ررق الاوهذ|ةصولا عمج د حاولا زوق درةم اهذل هنال مال ة صولا عمج نوكححي ثمح هتبارف

 0 1مم -_ اطفال نال هقرعس د . ءننلةئرولا ىلا فنا اذربو (ثلث ل! فصن هلق دحاو مع هل ناكولو هلوق)

 مضلا ىلا ةاحالو دي ادهار ةاكوأ|ةنقر سن رغلا ناكو لاك ة.صولل هقحتسم ىهف ةئراو نكحت ل ناو
 الل اوح الا نوددم صولا ماسعالا صتخالا .هدنعو ةقدح ىأ دنعاذ هوامربباصنلا لكلاميلا

 : هناغارع نمدالفاذه ةدمةمابت ال ( فن ىأ دنعتلط ارةمسول اك هود ىلابزامههذمن ماقرع

 سدلو ( لكلا لمشن دلولا مسا نالءاو لا ىلء هلوق) قدساك درفم اطغالانال (ماللكتلافهلوق) ىلانز

 زمرلا نعىوج ثربام-دلواذا هنا ىرتالادلو هنال ل الخدم و جلب زل .ضغتلا ىضتق يم ظفالاف
 ردلاى اه ىدرسلا نع ةيلال_منرعتلا فاك ىئنأ ناك ولولا هيلصلو دلول ىأ (هل هلك ت ثاثلاناك هلوق
 هل لاقنادتأ انملا ن ام تدمل اربع وأ اولواثوكت : هم .ةحئ ارالعتانملل ىهق نما اونبوهلصل تاهل

 /تاندلا دالو أ لخدي الو ل. هللا 0 ارتقوا بم ةع قتلا ترششتلال كذأ ناك اما هيلصل تانأ

 ادلوالانالفل نكي ناو هلوق نم راسا هوك ذام نا ل دعاورامتخاللاب زعم ىستنا نول ديد نعوأ
 ا 1 ذك قساكى ميرال م در 2 3-0

0 

 دكان. ( عتاد.
 لئإير ةسناي 7 ةمعلاو ىوقأ ةموعلا ديار 0 ىهوامتا ارةءاوةسال (انوتسا هلوق) ىلبز 0 ءصولا فتاك اهاندأو



 امهاوق ىوىهد ناسعسالا ىو نساسةلاوهو

 موعمجو ىصوملا هلع نكس نم لكل ةبصولا
 نبءب راملاراوجما يذاشلا لاقف هللا دعم

 ريبكلاو ريغصلاو ىذلاو لسمو ىثنالاو ركذلاو

 قاذك باكل ل ديودالوالا تاهمأو

 رك دو فال رك ذريغنم ط.ملاوتادان لا

 هددع نك الاد.علاهمفلعذي وةنادهلاق

 محرى د لكمراسبساو) امهدنع لح درالو

 ىأو د«راشا اريسفت اذه ( هتأرما نه مردع

 نمر مح .ر ىذ لكهف لدي اذكو هللا دع

 م>رىذلك هحو زوهذب|اة-وزو همسسأ ة>وز

 ناكنم هيصولا تت (لخ دب اسغئاو) هنمم رع

 ةحوكتم :ارملا تناكناب هتوم موب نموت

 ىح در قالط هنءةدّعموأ تولادتع هل

 هند_هىوأ هحاك:ىفةأرملاو ىصوملاتامول

 ةيصولا وص روصلاو جر قالط نم
 ثالثو ناب قالط نم هدعفتناك(ناو

 محر ىذلك حج وز هناةءاو) اهةصس الو

 تاوخالاو تانبلا جاو زاك (ه:ءمرع

 مر#م>رىذلك اذكو تالا او ثامعلاو

 قاذه لق دجءرك ذا ذكءالؤه جاو زأ نم
مراحمنا او زاالالوانتال انفرعقو مهفرع

 

 دعنالاو نرقالاو دعلاو رماه .ق ىوتس و

 ةيصولاق هلهال ىدوأول ىت- (ه-توز هلهأو)
 ناك نملامهدنعو ةفشح ىلأ دنع هتحو :]

 ه_ىنجو هذ: لهأهل 1و هتقفنو هلاسعىف

 لهالوأ هن رصوأوا ف (هءأتبلهأ
 نه هيلا بسن نملكمم# لخدي هل آالوأ هدد

  نرقالاو مالسالا فهل بأ ىمق أ ىلا هئانآل يق

 رقاكلاوإسملاو .ىالاوركذلاو دعبالاو
 دالوأ هذف لح ديالو ءاوسرببكتلاو ريغضلاو

 مأ ةدارق نمدحأ الو تاوالادالوأو تاثسلا
 ل ديال اح ناك و رعكألاتالاو ىدوأا

 لهالوا اهسسن< تصوأولو ةم_صولا تع

 اهموق ّ هدوبأ نوكن نأ ال ااهداو لح دي الابتد

 هماحرالوا هنب ارق ىذلو اهيراف*ال ىدرا ناو
 ىادع (ىدهفهبابالو

 اعةفالغلل ني ءاص نيسابعاوناكو ذثامالا اع.جءامالا نماودلو ءافللاكلذكو هب رام نءدلو ناك |

| 

 3 7 - : 5 ا 0ك 20 1 5 .

 دنع ىهف هلوق) ردلا فا[ىوذت باوصلاو روذتلا فا ذكح ( هابارق ىذاوأ هلوق) ردةل“ اى

 (نيعملا خف نم ثلاثلاءزحلا) عم

 .(سايقلاوهو هلوق) هءاماقهاراحما ىلع مالك اانأديةنأب وا.ترتد.فتالواولا نابس.حأو ةجرتلاىلا
 |ىتهيقس ق> ارامل مالسلاوةالصلا هءاعملوق هملع لج اذهل ةقصالمل ا ىعو ةرواحملانمذوخأم هنالا

 | (هلحا ده ممهعمصو هلوق) رردهب رق ىأ هلققسلا هلوق . لب زراواب قصالا اريغةعفشلا قدس

 ارسفدعمملا الا دعملاراح المال مال لاوةالصلا هءاعىلاق اعرمثوأ افرعاراح نوح“ لكلا نال
 |ططاذكاك انناك ذاىنعي (عااملاونكاسل همف وتس وهلوق) *ىابزءادنلا عم نم لكن |
 عتاهنال لعامل ىتلاالاملا فاضد اهامكس رال (ةللدرالا هدف لخديو قتالاورت ذلاو هلوق) انما

 لوملا هك !:الو هل تنهي صاصتتخالاو هدب قام قاةهسا نال (بتكملا لخدو هلوق) ة.لالثرش

 . اىل زدلولامأو رقلاو ريدملا فالك انغءالوهناك ناوةاكزت ذخأ هلزوكت هنأ ارئالا هنمكلقلامالا
 0 نا ماماللو راح سداوهوءالوا ة.سوهلةيصولا نامل (خلاةددع نك اسلاد.علا همف لخ ديو هلوق)
 ١ ٠ امأومهفرعفاذهىناواحلالاق (خلامحرىذ لكراهصاوهلوق) ىاب زهلوانقي مسالا اذه قلطم
 |١ زقأو لوالاسريغو ناهربلا ىت مز نكل ىناتسهةلاورق أ واهربغودر انعام وبان صتخق انفرعفف
 قتعأةيربوج جوزتال مالسلاوةالصلا هيلع هنال ( هتأرعا نم مرحممحر ىذ لكملو) ردةلالبنرمشلا ىف
 "| اهريغوترادهلا امو سو هيلع هللا ىلص ىنلاراهصا نوع اوناكواماما اركأاهتموحر ىذنم كلمن «لكأ
 قلطصملا ىنب ىلعر اغا سو هءلعهلللا ىلصفنأ تدثث هنافزعلا نيا 0 ذاكمهودب 7 وجل دب ةيقص 0

1 
١ 

١ 

5 

 6 0 و ُُ 6
5 
 -- ب امو .7 46 ا 2 . 5 3 0 م 8 7 0 5 ا ع 2

 1 8 حي
 لا

 >يَ ام 6 4 5-5-5 ِح ارز

 |تثروناو (اهقعسا الف ثالئوأ نيانقالط نم هند ع تناكناوهلو:) ةياالبنمث ثيدحما برغ
 ملا اذكر دلا فلات (حلامحر ىذ لك بوز هناتخاو هلوق)ةيانع ضرملا ىف قالطلا نوكب نأب هسنم
 | صتخم ناانرادفىتش و ىف دهغلاداز (حتاا:ةرعفو هاوق) ىهتناتاذتتكلا ةماعأ قفاوملاو

 1 | تصوأولام كرات ( هتجوز هلهأو هلوق) ردرو ملا هنالتندلا جب و زبنتخلاو هجو زلا ىنأب ريصلا
 ٠ 1[ ىتتتسمهاف كولمملاالا (هلادعف ناك ن اامهدنعو هلوق) ىوج .ريغال ج وزلا نوكم لهاهلهال
 1 مكلهأب ىنونأو ىلاعت لاق صنلايدي ؤموهو فرعلا نا .-اصااربّدءاثراولا ىلال بنرمشلا داز ىتمعلا ىف

 || اذك ءدابب لهأت موق هنمو هلهأب راسو هاوق كاذي دبش ةجو زل ىفةقيقح للهالا مسا ناهلو نيعجا
 0 3 امد عجرت ىذتقي اههلملد ريخأت نم ىفاكل |ىفامو ادا قاذك د4 ىلا فسد قاطملاو

 صاصتتخالا ىب_عهف ةلالدال هنان مامالا ل لدى حاضدالا حالصا ىف لايك لا نبارظت اذخو ىو هركذ
 ردلا فو نا رم نالوقلاق مامالا بهذم ميج رب ىذتةيةيانعلا ف نيدلا لك أ شل ا مالك قاس نك
 | سنملا نال ( هئانآل دق نمهملا بش نم لكمم# لخخدي هلوق) نا ست |امذوق نا هل ك2 حرم نع
 ناوايعشاه ناك مل سو هءاعهللا لص ىنلا نب مهاربا ناو رثالأ ءان الاىلاب لاو بسنلا نعةرانع

 س ءازاكف مهتانآى لا نوب_ذب اس او هيبأ ىلا نو.فيالمبنال (ىدوملا مأ ةنارق نءدح أالو هلوة) نا.دلا
 نان دالعم ىلا لا فاك قاكلا ىفام ىبع اذه لل ديال (ايح ناكر ل ربك الا بالاو هلوت) ا
 نا جر داذه (اهعوق نمووبأ نوكيناالااهدلو لع ديال هلوق) هيلا فاضالال فاضال ةمسولا
 ب زم هل مذ ىلمرلا ني دلار يح مشل ىتذ هنو من نب ىواةفرخ اوأ ىف رتعمريسغ طقف مالا نم فرشلا

 تك ا ا
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 8077 وسلا ©

 171010101101011 ا 00-7727772 ا 7777-1 ا

 003 | 0 ىلع)

 را 1 ا ا 091 5 1 كو جم تصل طلح صوص ب ع م موم سو سو دج تح اه سو دم ع هج جس يوصل دوب

 نأ هلو هل“ ةههذهف هلدعلا عس ل نيدهءلعو تاخ هةعتىف ادع قدعأ ن هوةئدبلااتثامعاكراصق

 |الصا ىدءل |لطذ نأ: 0 :ةخ ىندالا عف دب ىوق الاو ثلعا | ن 0 دعا همصول اة زيك ضرما ىفقتعلاب

 0 ىوتالاقىوق الامد و (ضئارف 1 تعدو اوك ىيءنيدلا ىدعوهو (مرغلا

 د عنب 1| هرأ اقكمذ نع ام مما. 5 رمد ؟ اوىوةأاخ النيعلاو راهظااةرافك ىلع ملا

 31 ا ىلد همرس نأ انتو راهطلاد درأ |ةكوىلانعت هللا م |ةمرح كتم بس ا متالراهظلاا

 مهالارأد سانا هنال (هن هنأدباجأ دسةوقلاف توات ناو هلوق) ىليز ىوقاو طلغا يملا راف كح

 سكقنلاو رلاملابماقب هنال (حئانأ دس هلوق ) ىلد , ز دفا ىلا سن كالذ ل فولو ءاضقل |ةلرتمو سنحلاكلذأ

 ةلا نالذاوشلا نءوهو: دس-اولاةرماءاحتارسكم حلاو ةياده طقف لاملابتاكزئاو
 ةيادهدنعلا قا - قلع ان ال( ءاكرلا هلع مدقت هلوق) حابشفلا ,ءىوج حاملا

 ناكهنيملاسعلا نع عشا ناكر ول مال ار 25 ”الاهتسفلاو فهلا نوزتكب ندم املأ

 : ىيعتس- واك جاخالا هما اعتب حمفم دل 0 <2ناهملع تح اولا 0 (تاهدلسن «هإوق) هن ا هيانععم

 :.ءهمزإ ىذلا هحولا ىلع جاحالا هىلهت>وق (ايشام حي نأ همزاال نال هلوق)

 | ةمصولا د .ةنتهدوصقمنال انا هه |كل ذز اح ن نكللو اقمدع دكر ةَغط ل جان ىدوأ هنال (هنععت 0

 نءهنعاوحاذاو رذزو ةف. :- ىنأد نع هدل ن نمنع كهنع < لوو ) لير نكملااحل كا

 ىلز : هداب ز و هدوطقماول.- صح ىلاشأا ىو كلذ ىذَةب قالطالاو لاك اهقص هدوصةماوأ دحمل

 ْ ندع , ةفاسملا عطق ضر ةطقسو ةيرد عقول هيش ر هملاز ال(اناسعسا غاس ثءحن ءامهدنعو هلوق)

 || ن٠حلاىلا فرصنت ةيصولا نا هلو هلهأ 00 ا كلذ ن أ دسنبف ىلاسعت هللا ىل_ءورحأ عقودقو
 ا نطوهل نعف فالخلا اذهو ىنعلا لاقدر اد. ذا ىناذكب حو ىذلا هج ولا ىلع تجاوللءاد امد
 ١ را ماع اك 3 لح ُتِيح هنطو نال عاجالاب تام مح نهدنع يمف هن اموال

 يح (هللم لوالاتامثم>ن 00 0 هأنن اب هدع ع
 هيي

 م يدا 0 م قال 26 3 3

الل ةيصولابأ دسلار هاط |ناكأ (ووقضالم هناربج هلوق) . ى ىوج ل_صغألا ىلع سدح امدقت
 : ارظتبراق

0 

15 

 اارارذالاوض' رمان مهدضوبسداوهولا اوحالا ع.مج قل املا لكنمريتعب اذ - زوىوقأندلانرار دالا

 1 أ ىلاةعقلا عفديو هلو هلود) ردد ةباهسلا تاحاب ىعمدانضقت ضاق قتنالا لجحال عودولا دعب هنكجلا

 ّْ َّ هلقفنلابلغتشن المودوا وأءالصن هءاضد هناع ٠ نءنال هياعص.صنتلاكح غلذ نوكف: داعا

 ْ اقل عقلا

 | مدقت م هلوث) هن
 هللالاقامهريغىفتأب همام ك6 هعولان هم اهزمق ءاحدق هبال املع| ههنا رأ َ تارافكلا ىلع او ةاكزلا

 ْ نمعلاو اي اورزتعل اةررانكحو امهفةدراولار امخالاو صوصنلا ن مكلذري ىلا هلم نفل هلو

 ا ةصئالا ىلعر ع اهلا ةقدصو رطفلا ةقدص نودبّكلانا بوو فرعهنال افلا قدم ل

 اا امارس وكلنا |!ىلعاضا ًارطفلا ةقدص مدقتو ةيعشالا نوداهب وجو ىلع قاغتالل

 3فالتحالاعو دوأ هت الا ىلعم رود )او دمعلا اح ايروذنلاو
 ١ ىلزر ذنلارو> و نوداهبودو

 1 يلع ا قوداوت)

 5 ١ | كالو, ناسالط ا رتل ا هدلننهبرقاناك ناقرخ |عضوم

 | طقفوراسلا ىوناذا امدرالا رم داتا نرش للا ا اذ هو ةيادملا فاذك ةيرد عقيلة راختلا

 | هع ءجاحلاو هلوق 3 ىسدعملان "مهي لتالانودناك وديار اوال

 0 ا ع او ما :
 ١ |نازيملا مآ بجوأ اذا

 تالا." 00



 ' (نيعملا خه ن ,مثلاغلاءزملا) ١ ْ نكذب قدعلانم م( قحأ ىفثررة باح ناق)

 | نوكل فاعلا كواترو ءلاقاكتوملادعبام ىلادفض, لو لاسحما هزت ىأ 5 0 عئباذ 6
 1112 منال فلالا ىوسوفلا هةبامسج كل نماضينا ىلع فلأ» دعلا اذه عدلاتولاذكو 1 0 0 0 | نماض ىنا لع فلا ىلع ثنأرما علاش ىنجاللاقنارةلافك نوكمالامنانعضلا نمنافمعأ نانعشلا | ؟س ل ا

 | ىوج ىلوأ ناكل ىاحامدع» ررح نافل اقول اذه ىلعو هنع ىنارتوأ همقع ناك“ ءاوسةاناحنادعب ري رتلا 5 1 5 8 3 | (٠0 ( رق ناس انت ةرانعىرتشلل نود نماضلا لعتئاعسلاو أرلا ىلعالونجالا ىلع | ل.س لو
 )0 نونا ايملاوذسلا دكلعو ةفتلابىأ فشلا خأب ىسهت ةيصبالمانععاعربت أ اهلا ىل_عةسقاملا يالا ا 7 مثقدعأ ناىأ(ان ونسأ هكا دز ” او ةضواعملا ادفع ه2 ىقتشابنال (قحأ ىهذ هلوق) ىنعءاطعلاوهوءاسحلا ن ءةاناغاو هتنرولهتع قددعلا ىفست وفلاب

 فس قاما قل تل ا
 0 0 هقتغأقو ةسجازملا هترورض نعنأك ع كي .<هيإ| فشلا نتج ةنامدك

 أ نامه رشتااغان دو اناحم
 أ ىلوأ قتعلاالاقو ةفدن 1 ىأدنءاذهو

 ناو) ىوألوالار زا نتلئلا ف
 (دنعقتا ادق 24 :هقتعب نان ىضوأ

 (ذفنتل مهرداتمكاهف) ىدوأل

 ىأد نع قباعهنع قع 0 .صولا

 : عا اماما كلا قرص مقاول ل اان نافدفتلا
 ةاناحناو قدعلا ىعنامهالاقو هلوق ن نم يان لا ىفامو هلمتحتم ارامل مسفلا لحال هنال (ني هع
 اتم مالكلاانئافءركذامباو هىلاو تاومريسغهزان ىلُش 1 نيتك ملا قءاوسأ

 00 هتدئاذات ةدفصلا مذهرخ اوأ ىف لا ا وأ قمل نأ ىلعل دب
 0000 تكا فددا قملاام-هدنعو ةلاقملامذهرتآىف ةت“ الاه مفصلا ىف لاقو ىوقأ
 ١ | (قوأ لوألا رفزلاقو هلوة) نيهاش جيشا طنع هتدجو ام ىلع مساق شل بي وصتلا اذه ىلع
 ١ 0 نون ع نرسوستغ ص ) عا .:انهلو3) اتدعوأ ناك: اناحم

 0 دفنت بحجذ ةررق عون هيصو هنال (قباميهنعىتعب الاقوهلوق) انوش و ذاذكح 2 0 ٍ

 اىرشن نعتاهتبفتتو همز مدنا ىرتش دمع ىدعلاب دود اشو عااد يا نا( و4 رولا ىلءدرب ه4 نمت قد
 |1قهسملارىلاعتهلل ق قى 00 ضم ةيرقاسمنال وس داموا لا 5 وي )َت تاسوهداب ا قت ىأ

 لصأ ىلعةمش. هدلمسملاد ذه لم .ةو قاسيلا هيلا عقدي اهمضعب كهف ل ةئامع ىصرأولاكراصف لذات هين نا لودلا(عقدو) د. 0
 | هلام تلم * ) ىصوأ نا (و)ةم ءصولا لطت 1 00 رخل فةداوشلا لبو لاما هللا تح قتعلا ناوهو هبف فاتمخرنآ (ال)ةنرولا(ىدف ناو ةيصول 0 ط)

 |( ايراوو الامو (ادمعكرتو) تام مت (ديزأ

 دنعلا قّدع ( ى ىأ هقتعدب زمّداف)
 هقمع(ت را اولا) ىعَدا ) و هته قى)

 21 عم (ثراولل لوق اان هضرك)

 (.هنل نملضف.ناالادب زئثالل)

 خدعل |ةهف لعؤئ 2 ل أ

 (ندرس وأ ب راف نر
 قتعأ هناوهؤ (ه اوعدىل*) هلودوملا

 رئاس ثاثدي ز]نوكنف هتعص يقدعلا
 ىعدا)و اهانعوانراو كرت (ولو) هلاو مأ

 ديعلا) دا( وا هيبأ ىلع (انيدل جر
 نئادلا ىأ (امهق دصو) هدم ىف (اقتع

 (هدعت ىف) د معلا (ىسش ,راولا) دمعلاو ٍ

 ىتتاالو ندع ام.هدنعو ةفشح ىأ دنع

1 

 فالخم) راهن قد 0

 ةئاملاه ذهب هنع عم ىص موأوأ ىأ (لا

 ثءح ن 0 مرداهتمك لوف
 ناواسوب هنع 2غ ئد كلم ناو علب اس

 ا 1

 نالوصدت عفالانال (ةيصولاتاطبهلوق) ه 04 ل لدسالو فو 1 تان لصالانال ميم

 | 5 هة:ديعل اوه هل ىدوا ادار او رردلا ماهل ىدوملا قحو ىدوملا قج ىلع 101

 1 ذلامهم مالم هام ىفءادفلا ناكوع ادغلا,ةبانملا نءروط دعلا نال لطمسال (ىدف ناو هلو#) ىعلزلا

 ل (راولا لول ةءوق) نيل ةياغ ف دعتصاموعةراهعلانم ةلمهملاءاطلانرهطو ر رددومزتلا
 ب عج نمدقتمف ةءصون سدا ةمعلا ىت ىتعل | ناليفسعلا ىوس هلام ثلث قاس | ىعدب هل ىصوملا

 داوحاو ثداح ىتعلا نالو ىنيع نيعلا عم ركتملالوق لوقلافدعلاريغملام ثلث قامتستس ار كنس ثراولاو

 اثلاك ةنيبلا,تءانل انال .(هلاومأرثاس كلثدي .زنوكش هوق) : ةيادهتاتوالا برقأ ىلا فاضت
 1 داودلوت ) هقح ىدعلان ال ىنعلا ناك دنعلا اذكوهقح تاسئال اهتماقاىف مصحو هوانابع

 اادسق: لاق. نأز وو ىلوالابىعساملا دِلَمسملاو هضرم ىناقتع عدا نا (لا هت اقع

 4 دا اذا هءاعتراهسلا نوجو قام فال الذا نيدح اصلا فالخ هيلع تترتنل هتعصقهلوقد

 الو قّدعب امهدنعو حراشلا لوق لع مالكلا ىف زردلا نع نايتس هيلاربشت ام ىلعةضرم ىف

 و الك قثراولا قيدصتب اعما ارهظندلاو ىتعلا الى ىف (ىسإ الو قدعب اهيل دا



 هرمو (ندكع مالنمىلء)

 ا ريق ةكرتلا ف صقر رعدمف هذي قأم فمنذ ا فاضأ هن وخ ”الانءالارقباسع ر 3 رق هدي قام سن هنم |

 امهدنعو ةفشح نأ دنءاذههوت) راقت هوة يادملاىراقن ءالقن ىلشلا اق هياده كلثلا ىلع ِْ

 ةيلالنرمت سكعلا لع فالخلاةرهوملا قلعسو قاكلاو ةبادغلا ىفاذك (حئا امهتم هشصوخفنت |
 ناهلدلاصفنالاب امتع رضالفهلاصتا ل احاعمت ةمصولا ل حددلولا نال (ءاوسلا ىلءأم جو هلوق)

 ةنائلث ىواست ةمأو مهرددئاتس ل لحر هتروصو ىنمعلصالا محازربالعمتلاو عستدلولاو لصأ مالا

 ةئامعيرأ لاملاْء ل5 ن.اموافلأ هلام راص تح ىدوملاتومدع» ةنافلت ”ىواسادلوتدلوفا

 هكلم# اتمنالك ىموللو هذ هلوق) ةبادهامهنم لك ان, امهدنعودلولا ثاثو مالادإ هع ادا ْ

 هلوذ) بكد لولا ناكم ناكئ ان ىندب ( حا دلولاكسسكلا وهلوت) ياده ةعسقل دعب هنق هكلمر رقتلا
 ضعنمرو ذاذ-كخارفاكلا هنبال ىصوأولو هلوق نم قاس امل هموت (حئات ايلا اذ هقلصالاوأ

 نم ىتأمسام مالت الاهتالار ظرارقالاو همصولا يباتلاعو كا نال صاوزضاال

 توللامويل ةريعلا ناب رصءرارق اوهتسكهلوقذأ ا ى.ةراوأر فاكس لاهنال ىصوأولو فنصملالوقأ

 ةد:ءالرقأ اذاامل ةمستلابمقتس ةقرفتلا ن مدرك هلا يالا هل سو ١ ارقالاىف
 اذهل نكي ناودار 0 :اكموأ اريدموأ اتق ناكءاوسىأ (اقلطم ققرلاوأ هلوق) اهدكسن مث

 لكلىأ (هءرارقاوأ هلوق) داولا مال ل ماش قالامالا نا قئعالو ىو همالك فيات «قالطالا
 لاكشاالف ار فاك نءالاناكحاذا امأ ىوجرمملا ةءئثت ثرهاطظلا ناكو ق .ةرااوأر ةاكلا هبا نما

 نيد هلع ن نك ناو توملاد-:عثراو هنالهفرارقالا عم الند هماع ن اكن افاق 5 هر

 ا وهو لاحت اى كعابنال (مع ةبلاناىورو هلوق) ىننع كلعالدنعلا اذاىلوللعقو هتالرارقالا مص

 هوذ) ىل رود ءّدراو وهو توملاد_نع نام اهمال ةيصولا فالك ىذ -أوهو ىلولل عمق ف كلعال ىةهلا تاناو رلاةماعقو مم" ةهلانا |

 ْ ىذا هآوف) يجلب زاك توما دسم املا فاضملاكىمهف دوب ةزيغم تناكناوا مال (ةمصولةلزن

 ا الءأ دهحل تعزنئدلاو ضن راق مالكلانالانه بسانسال هنالرطت هنق )م است الس ْ ةطقعش ىلع 46 ٌئملا تف لاقد 16 ج ولفلاوأ

 ا مدكب1 ناووهي ىز رطملا نع هحرم د ق ىوجل ا اك حراشلا ا و ىوجاض رع
 ناوهلود 5( ردو هيسانملامد ءنممعف اهدا مجالق دك هتاشغ اع نم عنامالن 000 1

 َنرعالا د خأدوحو ىلع لعل نمراتعالارادمزا فام وألا :نارهاطلا*(فاخضولوأ 3

 سد :ةامهعوج الا

 1 اذ 0آأآ31010#7151*11117 3-0102 002060006 11 1 طاب ا اك عا داز لااا ج كراع 0: يدا تاكا ةلااك ال 35

 نع اودع ىلع باس هدر 3 5 ل هءصولا عاون ري :ءالا|

 5 عسنلا سدل (عسم ل ىفةهلوق) رردل .مالاوه حب ريما ناله ضولا ع رص

 بقعثو ليقاذك ىلوأ 0 وافر ها او راكتسالاو راحالاوءا اربثلا يف

 ارركأ كاذ نم لءءاوأ ناولوزئاح ليكسلا د نم فءض ىفراصماو نا.هونءا لول ةفلاؤم هيف نانأ 'ّ
 هرممم تاقرصتلا.ذ_هوتوملاد- «د باح ةمصولا نال ة صولا ةقسةحال ملا راتءالاق-قهلوق) | 1

 ثاثلا ىل_عدئازلا ق-قهلءارو هيراصف هلا ةئر ولا قسقلعتل ثاثلا نمترب-ةءااسناو ل احنا أ
 عرب هبال ةيسصولا كح قوهف ةلافكلاو ناههلاك هسفن ىلعدراحتأ ضد ر 0 أدب افرتمت لك ا ذكو |

 ةلاحال هفاضالا ةلاحريتعماذا هتدم لاح قهسوأ ناو ثلملا نموهف توم لادعب هج وأ املكو ةماك |

 د .ج نموهفا*”ناكناودقعلاةلاح هفرعت علاوة سهلاو ىتعلاكت افرمصتلا نم هذغ: امودقعلا

 ةأمرع ءلاو ةرولاقح نال ة- هعلا لا قلم هوهف نهرب ضرم لكو كلان هوهفاضا مناك ناو

 تاقرصتلا نم هذفنامو هلودو ىأ» زتوملا ضرع سدل هذا نيبتءرملابو هبوم ضرع ىفالا هلا قاعتالا 1 ٠

 | 1 تت 3 2 تنام د
 م يا داع دا دج 111 ا 0

 لواط ناو ىأ (الاولاملالكنم )ةريشعم :

 : ةاناحملاكلذك لب ادق

 امرتمةصودقتت امهذنعو ةغشح ىلا دنعاذه

 لقوةمسقلا لبق تداواذا اذهءاوسلا ىلع |]
 كعبو لو.قلادع تدلو ناودل ىصوملا لوو

 لو.ةلادس تداو ناو هَل ىدولاوهف ةودقلا

 ىدومريصب الهنا ىرودقلا كو ةمسقلا لبق

 هل ىصولل ناكو ثلثلا نمهجورنريتسن الوهن
 انضاشمو ةعمقلادعب تداواكهلامعمج نم

 نههجوونريت» ىتحدر ىدومريصااولاق مهلا
 لبق تدلو ناولودقلا لبق تداوولك كلا
 تبسكلاو ةمصولا تحت لحتدب ىدوملاتوم

 نابلا اذهل صالاوانركذامعسج قداولاك |
 رمت او ودول نركب ناراك

 هسنبالإ) ىصوأو ) ودار هالامويال توما موب

 ىأ (هضرعف) اةلطم 06 ءقرلاوأرفاك |

 ى.قرلا( ق ءوأ)رفاك- | (مسأف) هوم ضرع

 هؤاصي !لطب ىأ (هرارق او هتبك لط»إ) هيوم لق

 قيتراوأر كلا هنبال شبرا هلا
 ىورو هنوم لق قدءأو ألسأ اذاهلءدار ةاوأ

 دعقملاو) حالف ةيصول ةلزنع توما ضرع

 اةنيلهنملا با هددنال جواغلاا نمو نيفصن

 زوو قوقرماو (لولسملاولشالاو) برغملا ف | ن
 ىأ امن ل-سىذلا لوللا دارا نوكت نأ

 هنمقت لو كلد لواطت نا) هأددصخ تزن

 مدع ادراة صراصو عستسا ناي( توملا

 نم روك كملا 0 د "0 .هن) 5

 تالاح ض رماد ادّرب ثءح توملا هذم فاو

 ةذمو( ثلا ن ذل توملارخ آنوكن أىلاالاغ
 تلاغلا فوملا هنمدارملاو ةن بلابردةم لواط ||

 هدعا سارق ب>اصراصولف فواملا سفنال

 ص دراا ثودح ةلزنع راص

 * (ضرألا قى تعلا ب ان)+

 قى( هتاءاحمو هضرم قهربرحت) توملاضرم ىأ
 عببلا

 ةنامو منيب كلرتول ى>(زيجأ نا)دبعلا(عسرلو)

 هيوم لمرم ىف«: ةعأدقو هنام هتعقادمعو 7

 ىدق عسا لى هلا ناثراولازاحأذ

 تع! نءرا.ةعالا قح ىق ( هو هدب هدو



 لعخأول بالو هال ثراولل لساذاالا نش هل مسالف ثراولاكب رش ثاثلانهل يصوملاامأ هلع همدقت |

 (نمنملا تق نم ثلاثا ءزخلا) ا
 يصمم مع يس ل يي ص -- ادني تس

 | حاصو نية سءىدرلا ق4 قحالد ملا حا صفدحاو لك ىلا وحلا لاصب ندب وستالابلط اذكه
 ْ دوحأ كلاسهلا ناكن ايدمما ىف هق نوكم نا لمحت طسولا بح اصو نقرب دمحلا فه قال *ىذرلا
 | كلانملا ناكنابام_مف قح هل نوكمالن ل ق<و ىدرأ كلاما ناكنايءىدرلا فن وكم نالت“ و
 ال لعىزارلالاقو ىتسعانركذام لص هاوه نوكي نا لمحت هل نم هقح مهن مدحاو لكىطعف طسولاوهأ
 ا ءىد رلا تحاصامأو ددحملا نم أف نقيب ءىدرلا ىف هل ىقحال هنافد. ا تاصامأ ىوج لا هنعلقنأم
 [أ دما تح اص نهدحاو لكنالف طسولا حاصامأو*ىدرلا نمذ#[دف نمةرب ددحلا ىف هل حال هنافأ
 ْ 5 فرصتي ىهتناةرورض طسولا باصلوهف قب اغم ىدرلاو دسحلا ثلث ذأ انءىدرلاو
 | ' ىدرأ ناكناواموتمد.جملا ىف هقح ناك ن يدق املا نيذه نم عف .رأآن اك ناكل املا نال (لك ثان طسولا
 " اللاق نيرع الاذعأ دعب قاملاوهواكئامهتملكنمذخ أفامهتس هةحددرتف امرنم* ىد لاق هقح ناك
 ظ | ىصرا نادبع4 ناك ول عئادبلا فام هيلع لك ثو فالعخرك ذريغ نءاورك ٠ ذاذكه ىمدقملا ةمالعلا
 "| لوةىفتاطب ةصولافوهامومأ ىرددالو ند.علادبحأ تاممترخ الامه أب لجرلامسهعقرأت
 ' |ووفقابلاذخأ ىعاعقجانافسو ربأل اقوا عقل مأ قايل اذءعأ ىل_ءامهةجارفز و ةغينح ىنأ
 7 (عرف) لمأ افاست حيموأ امقبج |نافست امهنيي هنا فسوب ىنأ نعو امهئنالفالاودب وسلا ىلع امي
 1 رةللاهنمدحاو عفدارارقاناكولو تلا هن وأستم ىهو ةئالثلا ناونالا لسضفانىصوأ ىنانرغأ |نم

 فقةوتي و هكلم فذ فذنف ريغ كلمو هكلعىدوأ هنال (اتنملا فصن هل عدن و هلوق) ىوج هل
 ٠ || نيدعهنال تدبلا ف صندل ىموأل ن اكس تريلا نع ةهقل اب هياصأ اذامثت هسحاصةزاحا ىلع ىقاسلا
 30 هسف هك مرقس اسعى صو أ هناامهلو تنبل اف صن لم هل ناكهمحاص بوصف ىف عقو تاو هد ىصوأ ام

 رادلاو ىدوملاريسغ بدص:ىف تدملا عقو اذامث هعرذ ل ثم هل د.فال او هءدصن ى عقواذنيءتيف همسقلاب
 ةعست دهم دنءمهسأ ةرشع ىلع ة”رولاو هل ىموملا نيد ىصوملا بيصت ممقن عذأ ةرمثع تدملاو عارذ هلام

 | فصتالارادلا فدصنب وهو عرذأ ة-همهو تدبلا فص هل يدوم لا بريضنف هل ىمولل م_مسو هير ولا
 اوهو تيملا عيمج رض هل ىضوملا نالمسجسنأ ةسجن ىلع مسقي امه دنعو مهسأ ريش ر اصف ا مهنساسهتم | | هج لك لعصةاهارذ نوس+رادلا نمثملابدص:واعارذ نوعي رأو :سجوهو هلراص ىذلاتدملا |

 .. |اراصفامبنس عرذأ رس ثع لكل دفاعارذ نوع:رأوهو هبىصوملاتدملاالا هلكهسصتب مهو عرذأ ةرشع
 - [|نادمحل قرفلاو (قافتالا ىلع هنا مصالاو هلود) ىنصمهلةعب رأو هل ىدولل موسم موسأ ةهنعومجما
 0 3 0 ريغلا كل ةيدضولاامأ هلرةملال مياستلاب رأ دعب هكلقول تح عصص رمغلا كلع رارقالا
 1 | مثنال فدع ىصوأ ةسحناواولا فاه ىاكلا نعةملال نرش طف: الو هتدصو مص: ال تام مم هكلموأ

 1 ديصرأل هندثم ةدطع نوكنف كلاملازيص ناىلا قمتاهناداربناالا لكم هر صولا ىتمتتام م هكلم

 0 زوو هلوق) ثراولا ندد كلاملازيحصناىل اهلوقو ىو تاعربتلارثا_كملستلا نم عنتع نا هلف هل ةققح
 1 | عنتع نا هلف اضرأ هنماعربت ناكر احأ اذاف هتزاحا ىلع فةو:.فريغلا لاك ح ربت هنالءزاحالا عن (عمم اهل
 1| ثراوللوأ ثلثلا ىلع ةدان زا ىصوأ اذاام فال ملستلا لبق ةسحلا ه.شأق هدعب جمل هنالملستلا نم
 ٠ [لاهوزاحأ اذان ةئرولا نم عانتمالاو هسفن كل مابتفداصل ةدهص ةيصولا نالةئرولا تزاحاو لتاسقللوأ
 ' | نارزا نعضتهل ثلثلاب هرارقانال (سايقلاوهو هأوق) دردىبوملا ةهح نمذغنمف مهقح طقس
 ١ || ىاي زامرلع كل ف كلا فاكر كمل هذععأ امو فصنلا هل قبل فصنلاءاطعا ىتةيوستلا وهاب  هناوأ ع
 || ثاثرو هدبىفام ثائرارقم نوكمف ام مس ديأ وهو ةكرثلا ىف عْئاش تا: هلرقأ هنان ا_كقسالا جو
 هريغل ندب امهدحأ ارقأ اذاام فال ىندع هلأ قد نودهسفن قحىقوهرارقا لمع هنأ دي ىفام
 | أرقم نوكسف ثارمملا ىلع مدقم ندللا نال ةم!المنرمث هلارخ سم نيدلا ناك اذاهذب ىفام لك أي ثدح |
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: 
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 3 1 '] م سلا ىلع)
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 ه ادق علعأ نوكيدق نقب رغلادعأ نا ىهو رخأ ةرئافزار :الافو مولعلا لزع مدقف مولع
١ 

 ا مدن زارفالا دعب وم مخل |مهاعدا اذالضفلا ف نوفلتض مهاد عواماص دلو الاوهيرمع أو قمل

 لاقيو مدس اعفدوق دصاناصولا باعمال لاقي لزعاذاو ةعزانمربغنمهدي اعف دحاو لكرارقا أ

 ووو
2 

 "ا ىث رف لكرقأ اذاهذمفنتلا وح ىف هدصو ىهسألا ىح قنءداذهنال مساع وقدصةئرولل حو يووعد تاقت# 6

 تيدا 2 ول 1 اوردأام ىتاثب ةثرولاواورقأ امتلث ثلثلا ناحص أذ خاؤ.ف نينيضنلا ىف اهئاشاندةكر رثلافنارهظأ
 0 5 ل 31 ةدياولزعل !قوهلوقو ل زاك اهريغو ةياده هتصعع همزابف هسفن ق>ق قد رف و: لكرارقال ادمفنت|

 2 / ا 55 دوو || لزع نا دفء دار ف 0 دادتكا م مولعم مبءارم رغم نالهوقءرك ذام ىهىلوالا ةدئافلاو ىرخأ |

 (ثايزرر_ 00ج. باص || ب ىنهتنا ىضتقائاحهامف هلزعسوهاقلا ىلاق زرفأ ىأ لوهجا ةغص لع شالا لزع هلوق نهأ
 ةرامع(اداصولا باحتمال هلود) رد هرأملاباصولار دقن مأ هلك ثلثلا لزعي لله ث ثلثا نوداباصولا تناكولا
 ىصرللامهل هنود ل دب ل وق: نا باوصلا ناي ىزع همقعتو هل ىصوملاو هلر ةلل ىأ اعل ثاثلالزءرردلا

 تالعلا , فييرح_"/ ١ نامزل انهو ثلثلا نمرثك !ىقهوقدص نامه ءزابال ةثرولا نابل لا هاكسشتسا دش اعف هوقدصأ عزرا اح هر : (دحاو لكل لمقو هلوق) ى-تا ًاطعت قط قت هل ىب دوااوهلر ةمانورم سقت م ىلا ريمدلا دارناامأو هل
 0 ئذثلعلا ن نم م-ه دب ىق قس لو هل هصولا قر +-_تادتعتلا لاه ايوان المطل اناا 1

 تطور. .انكعوزو 5 ةيدصول هب شناهش ناك ال لوقأ ىمدقلةماعلالاقهقبدصت مهمزيالنابسوفا
 كي نا "ليغ 4 صوالن مح ةءصولا هبش ىعو رذ ىنعمةبصو و ةروص نيدوهفانيدماب | هتيعتا نيدلاب همشو اير ْ

 (ت يربي 0( نو خال | للبلد اهعمد لع صصتتلا نال ةيصولادوجو دنع نيدلاهبشىورو كئلاىملا ةرواةقدصت|
 ظ 0 3 عجاريلف مالكماقملا اذهىف للان الو ىوج مزةروم همذ صملخت قم هداهتحاو كلذف ىمهلعأ ا ل 0 1 ل1 ران جولع نسف ىمولارةترولا ناجم ا سا ةرباغملا ظ ا

 55 (لعلا ىلع نيعلا هلوق اياصولا باصصأو ةئرولا نم أ امهنم ىدصل نئادلاذعأ هلوقإ 2110 1و
 ىناثلاةلط:و لوالا ف هف كلءالآعو كل باع ىصوأ هنال( ا ةيصولا ف صن هلوق) ى اشرعغلا لعف ىلع

 ىعلل لكلا نوكيف جازم طصن الف ةيصولل لهأب سدل تيملانال تدمو ىك ىموأ اذاام فالس
 اذاام فالخم ىنحاللو لآ امال يصوأ اذااذه ىلعو اقرتفانةئر ولاةزاحان مكن اذ لواهاهأ ٠ نءثراولاو

 تقفل يتلا راض تاك انا ةصولا نال ىنججالا حى مصن ال ث مح ىنجالالو هئراول ني دوأ يعن رقأ |
 ةكرشلا فصوب ريخأ دقو نئاكح هرمأ نءراس افرارقالاامأ امهتم قدك نم قد ىف ممم هلاك
 ريصن هنال نيضولات اش الودي ريسخأ ام فال هبال م صولا ادهن ودي هنان# !ىلادج والو ىذام ا ىف |

 ىنأدنع ن كلذ تراؤلاوأ ىن> ال ادح وأ كلذ ىل_عامداصت اذاامنمب كلذ ىف قرذفالواك رشدبف ثراولا |

 قحو هقح نالطس رقع ثراولا نال ين الا ة صحف مصاقداصتبل ناد لاقو فسو:ىأو ةقشحأ

 عمور | دهدحو دقو لطمملاوهاكر تشم هباسئاالاقور .الآبيصن ل طببالو هبيصت ىفلاميق هكي رشا

 حا لوقيكراولاو حراشلالوق هماارعشد و ىاش ىدوملا توم دعد 3 تقف ءاسس وحر هيانع |

 نودع هثرولانادار او لد راثش مكل عفدأ الفود نم ىردأالو كدحأ قحوأ (كق-كلههلوق) |

 سندي س زون د لاايمي -

 0 اذهو ىسدقملاةمالعلا لاقوهن مىرديالو لط م-ممدحاو قح نولوش ودفع ممم لكى حءاهد ْ ْش

 عر د فيك نب رخ ”الاق مهد ىفأ: ل او قح مهد ناوهو مالكلار هال ىلء درب لاكش | عفدي ١ 3 و2 ل - ماكو أ ١

 ضرغ لص اتش ص عج تاهو لو وس ان (همصولات اط هلوق) ىو مهنم لبن |

 يش اكل نةهدخالوصرإ اك هل حمل 01 ا

 0 اولسا ذاق ملستلا نم ةدنام ثراه نالطسلا نال تدك ع هوق)

 ممداعاو نعلم |! منمهحاو لكباصأ ةئالث ىلع مسقاذانينئالان ل (حاءاشند حت ىذلف هلوقإ ١ ا

 2 مو



 | قتعلاب ةمصولا هلزوحتاسغاو اًمدش كلعالدبعلا نال زوعتال لاملايدكول مملة مسصولا لاسقنال مسالا

 . || نهكح امهدصقل لاحت ةلالد,ىتعلا لوزن لاحال قّدعلاد.عام ىلا فاضت ةءصولا ن الانا

 2 -ىلاراشأو ارش لاذااع هفرصزو<ال نيكاسملاءذهل ىلامْث”لاقو ةعاج ىلاراشأو لذا نيك[ ىلارش لاذا اعف فالخماو || |

 .[/مح ازيالف لوهخاذهو ةمواعماءاصوااذكو مولعممهئاريهنال (حا ثان الز عهلوق) ريدتف هيرقملاعم
0 2 

 نير يري ا1010الالااا:لل تت
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 أذاام فال كلثلافصنبالا ىمل ضرب لذ ىصوملاداقتعاىف ىأو رمل ةسختءد نع دولا نال (ثلثألا فصن لف هلوث) ردو ىدع ىحا محازيال ف ةيصوللال_هأ سدل مودعملا اذكحو تدل
 1 1 لافوأو ثلثلا لكهل ناكتكسو نال_ةل ىلام ثان'للاق نم نا ىرتالا مده: ام فال ثاثل |! هبتمدحاو لكل نوكمنا اطفال اًذه ىضتق منال (هفصادي زإهلوق) ىوم ىصوملا ةئرولرخ "الا فصننلاو هلوق ىف دق (ىءوملا ل .فورمست امنا هلود) ةياده ىسلل ثاثلا لكلا مضار ناك فو غل تدلل ةيصولا نال ع
 دنع ( هكلعام ثلن'هل هلوق) ىلب 7 وديأ ده هقصن لن هلكث ثلا سال تكسو نالف نيب ىلامثلت

 أ نفتعيق اللاىأ (.دالوأت اهمال هلوق) رود ب كمت كلو فلام ناك اذا اذكر هلة التوم ١ دنع كلا ادوبو طرت دف ءدعب همكح تدثيوتومادعن امىلا فاضم قالئقسا دقعه دصولا نال هنوم
 . لى اللاو فرعلا ىف نول مسالا نال ّن هريسغدالوأ تاهمأ نكي نا هناسمحىف نقتع ىف "الا اوأ هتوع
 .ااادهلوأ نوكي نم مدع كئلوأ مدعدنعنوملا فرمدب اسماو دالوأ تاهماال ىلاوم هياسح نقع

 (نيسملا تف نم ثااثلاءزجتا)

 || ءانز وجانالهنامح لاح نقتل ق "اللا .دالوأ ت اهمالزوحالنابجوف اةتههنوكل هشقريوأ

 [|"ارقفلاف روك ذملانال (موهسأ ةعس ىلع مسقب دم دنعو هلوق) همالاكل امي هعت نوملا فرمصبف
 ' || تععأ ةبصولاو سدا همالق ةوحا هل ناك ن اف ىلاسعت لاق ن انن |ثارعملا ىنءانداو عمجلا طفل نيك اسملاو
 . || ىلاعت هلوقك دحاولا هيداريف هع محل الطف دهعلا مدعدنع سنحت | هيدارب ىلحا عمجلا ناامهلو ثاربملا
 . [/ اركتمه ف ننام ناكو ل ى-ةركس هدف روك ذملان الل لد ىلت اعف هل سدلو دعب نم ءاسنلا كق لحال
 هلوقىف ثاريملايدسقتلاو ةركسنلا ىتعمىف ةمسنملتا ىلا لحم اولاقم-منا هسفو ىيل لا ىفاذك ل اقام ان
 عاسجاب د اوال فرممتي انف عمجلا غل نافةيانعلا فاكت اك لا نءزارتحالا نانئ ثارعملا قهانداو

 (امهدنعءدحاو نيكسمىلا هفرمم هل هلوق) رمال نيكاسإلءانلئؤ ديزل هذلث (ددنعو هاوق) انباصصأ

 ٠ عفدل ال ضفالو ىوتفلا «.لعو فسوب ىلأ لو ىلءزاح مهربغ ىلع انكم ءارقفل ىصو أ زواتاخت اد اولا
 . | جاح ءارقفل ىموأولا ذكو ىئاقسللاب زعم عمم حرمشو ةصالخلا نع ةيلال.نسئزوصالدجلاةوموملا
 .[|لكلو هوق) انركذ ا (نمنيك م ىلاالا فرسن الد دنهو هلوق) ىواستغلا عماح هرم فرمصف
 ||| ثلمهلفام نم لكلاكب مث نوكمف امهعمرتآ كرمشأ دقو و استماره صن نال (كالذك امهنمهحاو
 اهيل نيتثاملا ثاثوأ ثاثلا ةمذثتب هامل انا هاوصةئاملا ثانوهو هلوذ نمرردلا ىفامواموتم لكلام

 توافتل نكعمغم مني ةاواساا قت نالامبنم(لكلامفصن تلاثثل هلوق) ةلالمن رمثلا ىاكتاسثللا
 أل هجووهاكامهنمدحاو لكل هئاواسم ىلع ءانامف كارتشالا طفل موهفع لمعلا نمديالو نيلاملا
 || عرشلا بجوم فال مهرمأ هنال( ق دص» الن اساقلاو هلوق) رردناكمالار دةب فال ايالمم سأ.قلا
 الاذهب هتقر كاكف ىف ىف هرد-ق فرسالو قمنا لصأ فرعي ناي كلذىلا جاتصدق ءرهاو ثاثلاب || 4 ىدوب ناب ةيصولاب طمل.هلا اذه ثلع وهو هطاسهتا نا بهسالاهجو ة تالي ىعدملا قب دصتوهو
 . اللا يفريدقتلا ل عج ةسصو اماعسف نك سالا قس ىفانسد ناكن او ذيفتلا قح ىف ةمسو لعق قب رطلا
 1 تاما نمد ريدعم وذ هو ءاشامىلامنمهوطعافاثدش ىعداو نالسف كءاحاذا ىلاق هناك هلىدوملا

 ناظر ردلاةرابع(لالاقامدعب اباصوب ىدوأ ناق هلو5) هباده عمر ردةداب زلا نود تالا ىلا قدصت
 ]|| ةجاحال لوقأو حلا روك ملا هآوق عم ىأ باوصلا لعل ىرةمالعلا ىلاق هلرقملاعمىأ ثاثئانىصوأ
 1 |ىأ مالكلا لص و ءاملا نعتف رحت هلرقملا نم ماللا نا هتباغ هنودب مالاكلا ةمامق سال ب ودتلااذهل

 مولعلا



 دينو نعم 5 ترجم سه < در تسع سفقتج

 0 و وم
 وهناك د: -5و و رعودبزلهلوق) رب وذتلا ى فاكر الل لكلا ن اك ةيلهالادقفل ة صولا فلخ ديم 7

 هم | ناكل ت.هوهو لاقولة المن مثلا ىف زاقاذفو تملا رك ودب زار ردلال وة نم نسحا اذهاتمأ]

 0 (هلكدت زل هلوذ) الواركبت و : لع: :ايشاو قر دعاو ىعرملا ملاك هدغصلانامهوتالثل ىلو | 7

 6 مه (نكح هال ىلع)

 ه ءالينرشلا ةعح اركلع مالكه مف ةعب رشل ارد صداربأ ن نع ناو نمرردلابحاس كامن ل

 دح او لكن ال ىوج ىوتفلا «ءلعو علب زعونلا كلذ نمقبامثل' هل ( رفز لاقو هلوق) ىوجلاملا

 ناك اذاامراصو كل ذك ىقاءلا سب و ةكرعشلا ىلع هنهثال هام كلم كرغشملا لاملاو مودي هلرتش ءامونم
 فاكر داود حاولا سهلا فن ءتملا ضعن ىف هعمج نكم مهضعن قح نانو ةفلتمعاسانج اهي يضوملا

 ةرمشدد و |مهردن ىدو أاذاكراصف قابلا ضعملا فاهان عم ةمّدقم ةصولاو عج همفو ةمسقلا ىلعريحلا

 ص ءهنمشلا ىلا كل ماتا ةلرتشملا ل املاواعدقت اذكسفارمجارمف عد جا ناكل هنا ةفاتخملا سانحالا

 | نيهاشرهش || هر 300 داوصلاوه هلام ن نه ىنام ثلا نمج رفد لا سك قالا سنحما

 لك هلام_هدنعو هلود) رردد> اولا فم_هدحأ قد عدجب نكمالفهدار ها تواغتلهسانحا فالس

 1 فالاو هلوق) 200 ءلاراصمق سالب هقح ق- ىذ لكءافي |ن اكمال هم .لافلالاعفدنءعلا ثلث نم

 نعت او# او لاما. نم ىبأعف هةصح نمل هلاك رش ناكو لو ثراولا ىلع ن ابالف كل هذ ثاثلان 2

 نم: ال عدو ملاك ث راولاف نيعملا ىناماو نيعمرمغىف تناك اذاثراولا كب رسث هنأ: ىناثلا نعو ةكحرت
 جرخاذااما لصالان هوحاز اجب رخاذا اذه (حئاورعو ديزإ هماشن ىدوان او هلوك) ةبانعىدعتلابالا

 ا ةفوهو تهناهلناد- هعنينال- ةلو نال غل ىلامثا لاقاذا كمت ص مب رض باصمالا ةصدعد

 | ورم ناك اذااماحراشلا ل اقاذه نعو ثلثلا ف صن نالغل ناكى غلا دمع نبنالفو ىموملا تاه

 ىمورخ "الا ق> ىفمدان لا بح واالف هطرشد ةفل ب ونمت مسولا ىف لعد ىتمهنا هل_صأو ملا تام

 ْ د.عااذا فرعملانالنعساحم ىتوادح اوسا ىفكلذلاق ءاوسادحاواسدس ىندن (سدسلاهل هلوق)

 رابتءابريمشلاريك نيو مغلاوام هاردلا|* *اثىأ )6 اثاث كإهف هلوق) ىنءعلوالانيعىفاثلا ناك اقر عه

 : فال هلام ه.ق, ثلث نم رذ ناك ا ذاو ذدخأب هناف ىعءاارد_ةلاالا هلك سدحلا كلذ كإ غؤ مهارد

 ! ىلع ولا قتلا لاضرص, كلاما مهدسأ نك اذااملا ناعما ىوتساوا نا ةكرشلا
 اا د اوك نالاعأ مودي كريشمامرتمد»او لكن ال هلوقو يلد ز نمد املا نءهئر ولا قس صقتسال ه>و

 ١ كرش الذال مأت هنو رخال دس هركذاذكهنمئث كلل ىذلا لا لاو ءاثلث كله ىذا لاسملا نم
 . هب ىدوملا ناكولو هلوق) ع ةلاومهاردلل ةمشد ةلارتمك نار هال ان معلاو مهار دلاريغىتهنرولا عمل ىصولل

 اد معقل ولذارهاظريغوهودسقلا اذه ىقديادهلا بحاص عت ( قدام نم مب رذوهو هلوة ىلا قيقر

 ]اد .ةلا لمهااذدو ىفا ءأاثلل نإ مطول نوكما كال: ود هي لامالو ود اورادوادحاو بوثوادبحاو

 ا نيك ديسقتلامدعف نأ بلا ةراق باص اذ كوريغصلا عمال نءةصالخلاو هب زازيلا فر وك ذملا

 ١ قيام ثاث نم جرضم قابلا كلن :لا ناكنانيمحاصلا لوق ىلارظنلابدسقتلا اذه: دئافنأب انش همقعثو
 ١ ( ةفش-ىأ دنع ققرلان مىبام ثان هلم هول ى متنا هباسهفالاو ققرلا ثأن عاج 3 ناك هلام

 : اريح قم ءدرلا - . الود نعف قمقرلا ةعسق ىلع ىم فالخلاو هدار ةاتتوأافت ناود>او سدح هنال (قنام

 وك مرد و هنااا ماش [”[سنمل ادم ىنع (نوزوملاو ليكمل اذكوملوق) مهب امهدنمو
 0 : ٍ (فلالا ب رخناف هلود ( اوالامود- نأ | للمس ن نءاربج ,سةبا هفلتخمو سنحتاد_هفااطب اضردلا ىف

 0 ندألان مىلوأ نمعلا نال رولا قح ىف سك نمعلاب هصصخمت ىنو ثراولا كب رم هل ىصوملا نال (نععلا

 1 ىل عمل ن وبدي ْثن<1هللامالهنافل- نمناف لاعسدل نيدلاو لاملان :اهلعل اهب هنىدوألال_.قررد

 / ٍ حج را وهو نيعمئ ذل لجرلىصوأ نم ناقاقلاط مر ولا كيرسش هل ىصوملانا لسن الف هان“ نيلَو سانلا

 3 اد دو ةكرثلاب عت ةسصولا الملا فوأ لاسم فالاعنوكين نمو عا فلأ هبيصولنالوال
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 9-3 رصسإر
 ةيواعمنباس انا نار كح ذو إو هيلعهللا ىلص ىنال هعفر ىور سدسا اوهمهسلا نان مدوعم نأ ١

 اناصولا ماسعس س ءاهلالاقو هلوق نمىندعلا قامو سد لان ءةرايعةغللاىقمهمسلا لاقةرصملا ىضاق |

 هروصو هيبصولا هص عنئالةلاولاو لوو هنال (اًواشامهيطعتف هلوق 0

 سدرسلا طعن لصالا ةباور ىلءاتني واحو ز تكرثو تتام محاهام نم مهسنةأرملاتصوااذا لسا
 , رلا لم ىأ عم د رلا ىطع امهدنعو ةفنح ىألوقىف |

 لدأ قب رضنف هلل هلع يقم سالو عد ادت 0 قب ميس هل ىصولل سدسلاىلا انتا

 هوةعن راوهف ةما رأ قات ريضنف موس هل ىدولل ناك نيرمثعو هعا راغلب ةدسوهو رسال لاجيرذم هل بما '

 لثمدازب هسه ىلعامهلوق ىلعو تذملل قاملاو سهو هو عد رلاا,ثمعب وزال نو رمشع ىببلاملا سدسأ

 ةياوز ىل-ءاماو عب رالالثمديزملا نوكمل ةعبرالا ىلع عب ىلا لمدازيف هريغئشلا لثمو جي وزلابيصت |
 هيانعلا نعانذعشطئاذك ندب اورلا ىل_ءاهجرخوافاثما سة اذه ىلعوامهصرذتت هعرختف لصالا |

 هسه ىلعام فوق ىلعةلّءملا لعتو ىأ جت ىلعاماوق ىلعو هلوقو |
 ا ىوج منام ملا ةعجارع عب مالكه ف (رخآ !ساحم ىفوا :

 عنتماذهفءاشنا ثلثلا قوارام احا سد2_لاقناكناوةثرولا :

 || سدلا نام كلذكس دلو ظفلل !لولدم فصنلا ناكول ةزاحالا دنع ضصنلا هإ يح امن اوءاشناهناراتخن |
 : ناك ايدك الانيعتب لمرادقملا اداب دزادمفدال عئاشلاىلا عت ءاسلا ضو عئاش مالك تلم لاو | <

 امغاةزاحالا:دئاو ثلثلا ن 001 آلوانةالفددعلا ق:دابز را فيال عئاشلا ثلثلا ىلا عئاشلا ثدسلا |

 ' نالوةلازهأ لوقان» نم رقي وداعا الافن احسان ناك لاو طظفالالوانتم نوكيا عفرهظت ْ

 ب ىلكداساو ن اوسحلا ع نارا تور دا ةيئز اد فبال ىكلا ىلا ىتكلا |

 ١ ىضنارخ . اللامهد أ ةيدرس مضل د رقي الرخآالا ىلا امهدحأ م داذاف ىثاقحماب نيفلتخم نير“ ك ىلعركا

 (نيعملا خف نمثلاغلا ءزحتا)

 اذالالا فص: ةءصوكلذ نوك و ( ص هنبابيصن ل ثئو هلوث) ىيعدرمغو هلام نالها

 بدصنت ل“ :ءىدواىتحملان ءردلاقوهياغلان ءىلش ثاثلا هل ناك الاو زاحءز احا ن اة دح اونياهل ناك ٠

 (ملانانبا هل ناك نافهلوق) هقلاضصام بارسلا نع فدصملا لقنو لاقى د :افصنلا هلف ناكولنا

 هلفهلوق) ى“ :مللا نعرد ةرولا ماوس ىل ىل_ء هل ةمدارب هر ولا ضعي بددصت لع ىدو ايم هنا لصالاف

 هم ع

 : لكسصاو هبا تنصت لثعهل ىصوأ هنال هر ولاةزاحادن هفصتلا هل نوكت نا سانقلاو (كاغلا

 كلذو هنب !تدصن ىل- 2 هيدصت ديرب ناال هنب ا لثم هل لعح ن ادصق هنا لّوالا هو فصنلا امه مدحاو

 - | ره اهلئالا دن ناكفريضلا كيكشتفنصملاع الاكفو ىندعم هدح اك هل ىموملا لس نأد ا

 . [|ىدوأولوهلوق). ىلوأ ناك- 1 تالاف ىمومللن لان تا هلة لوق قربعضلا ناكمر مانلا أول ١
 31 اواشامهيوطء.فهواغلخ م-مال هئرولا ىلا ناينلافهلامز مضعن وإص ةّوابهصنوا (ءنوأ موس 3:

 دوعسمنب|نعو س د_ل | ةفنح ىأ نعوانفرع ىلعءان عاشملار امش ا ىلعانهءزجناكم مدا هلعجو
 ةدأن زلاالسدسلا نع صقنلا ة فن حو أزوج لصالا ةياور ىلع ن استي اورهمفو هل مم هز واعم نيس اداو

 هلفثلثلا ىلعديزب ناالاةئرولا ماوس سا ىل طب , لاقو امهعنمةيادهلا فو سكعريغصلا عماحلا فو

 سدا هيدا اريورك ذيمهعسلا نأ االعمناصقئلاوةدايزلا عن :مىأامهعنمةرادحلا فو هلوؤو ىوج ثاثلا
 نعل نام ناةيانعلا رك ذو ىلن لافا امهتملتالال طعبق هنررولا ماهس نم ميس هيداربورك ذي و

 ةتس ىلع هلوق ىلع 5-لا لحم سلا ىطع مش ع

 جوزلاو امس هل ىدولل ىطع و ةسحريص.ف ةعب رأوهو ةضد رفلا ىلع داو وهو هنرولا ماوس سا

 ل 15 مو| ىصوملا نال كلذك ناك اماو تنمللف قرامو هل ىصوملاببص:دسن قابلا عب روهو امس

 ساجمل كاذفلاقمتهلوق)

 ةراحاد دع فص لاهل نوكين |بصءاشنا ناكناو تذاك- .ةاراسعنا ناكن اهل ىلامثل هلوق تاق ناف

 لوقأو بحيلو ل اولااذ هدر وااضنأ

اشلا الار وصتبالنيهضتلا ن اف سدسال ن هدم نلثلانال هل لعت ىفر وهما لاقاذطوارخؤ موا
 مضو عئ

 قا



 0300 (ندككح هالنم لع)

 ىاقعسالا نأ ودق قاعصالا بنس ىف اب واسد-قوو زاحالا مدعدنم هيلعدازءالذاامهةح نع

 لإ لديام دودو ىناءال هلك ديلان وكي ث يح نالفلوهف نالغلهب تدصوأ ىذلادبعلا لاقاذاام فال ظ

 ُ 0 < 11 لاقن أب قبساهعفررداووجر نوكيالومالهبىصوا مث نالفل ده ىصوأ اذااما ان زع وجرلا ىلع
 ع 0 0 هلون) انش اطضاذكا امهتداكر تشمد علا نوكم نالفلهي تدصو لاق مث نالفل دعا اذهب تدصوأ

 0 2 <لاب عرب ناو ) ]| هنال (انالئاامرتنب كلثلاف هلوق) ىت.ههلام ل دب رضوا نادعب ىتع. (سدسب رخ”ال ىصواناف

 يل ل
 ١ : < ان (هفن ىأد نع نافصن هلوث) ىوج نيسدس نعهرامع ثاثلا نال ن امو لاو مهس سد.لا

 ناك تزيجاولفرد فصنتف للاب لكل ىصوا هناك عصف دلط ايت ملاذا ثاثلا نمرثك" أب ةمدسولا

 عسيجلابهل ىمولل نيدلثل نال هف.نح ىلا لو ةكح ىسوب أجي رذق ىف سادسا ةسعت عسجل ابل ىصولل
 نع سدا خاض. الا لاق هصنام ىلشلا ةمشاح ىف تدأر مئامضش ططط ذك ثاثلا ىفابوتساو ةعزانمالب
 امتي لاملا معي فسوروبأ لاف هنإ رولاةزاحاد_:ه هلوق سامقىقا وفل ناو صن اذه ىف ةقتح ىتا

 ةعزانمالهنال كلتا بح اسصل سدلاو عملا بحاص) هسادس|ة_ج ةعزانملا قد رطناسادسا
 ىنامهتعزانم تودساو ةعزانمالب عملا بحاصل ناثلدلا عف دف ثاثلا ىل هدازاعف كلثلا تحاصأ

 قاقمسالا عاذتماو ليضفتلاو قاةصسالا نيد يش دصق ىموملا نال (حئاامهدندو هلوق) جتاذلغلا

 هلوث) ةياد_ه هتالطبب لطبق قاقضسالا نعض ىف تدن لمضفتلا انلق لمضفتلا نم عنامالو هر ولاىحن

 لوعغم (مابرضالناهلوق) ةعبراتراصفةئالث لكلاودحاو كثلانال (موساةعبرأ ىلع

 ام |هطض تنأ اروىت رع نءانضش ثلثلانهل ىدوأ نه ىلعادُي اراثشمهلب درع الىأ فوذحمب درمؤت ال

 (كور 8 ترا ةليرإ
 دب ل

 هلثاب 1 7 يدوب :-_-

 بدك 0 م هنف بعض نالفءاهقفلالاقو ادصن اهتم د أو ارمف ءلرشاذامهس روزملا ف برض هصنام برغملا نع
 © هدي د كلا / هذهنب مامالا ى رفلا (م اناا ىفالا هلوق) ىبصاشلتلا نمهلام ؟سامش هنمذأب ىأ ثاثلا ١

 مهرب ةعفيب ل قاوم, | نيثاثلاو فصنلاك اص رصثانلا ىل_عدازامةردقمتناك اذا ةسصولا نا هرم نين وتالئلاروصلا
 هل[ 0 87 0 ةردقم نكت ملاذاام فالك برضلا ىح ىريتسن الف اوغل رك ذنوكم دئازلاىف ةمسصولا لطن اخ رسشللاو

 ةيولر . د 3 ملاعب ة.صولا ناف ةثام هلامن تاو يسم ىصو أذا اك ةيصوللالطمم نوكءأمةرامعلا ىف نوكمأل ثدح
 كيرا دا 0 0 برضلا قح ىفةريدعم نوكتة لكلاب لاط.:لاذاوةأما قوف لام هر هظب نان اكمال ةلكلابةلطابريغ
 تكا يي ا رخآ الامدافتساو تكل هول ىتحنمعلا سفنب قلعت ىحملا نال ثلثل |نماهبىسوملا نيعلا جرت لاه اديزب 124 8 3 نال تح | ناو ثان برعضد هناف ثلث ا ىل_عديزتارتعق هتك رثنم نبعد ىموأ اذاام فالياذ هو ورد
 قبح نكي لف دافت ب اسمدفنت لب ةيصولا لطبتال ةكحرلا تكلهولل رم فلالا فو ةيدصولا لطبت
 نيعلابتقلعت اهناقةاناهلابضقتنياذهو ىلبزلا لاق ةياده هئرولا قح هب قلعت ام نيعناتلعّم هل ىصوملا
 5 7 د ملل نْْلاب ةمصو:اباحملا نال ضاقتناال هنأ: ىدلدا ارطلا ب احأو ثاثلا ىلع دازاسعسب رض اذه عمو

 (كهير نإ رت (هاراحلابح اصناف هلوق) ىاشنيعلاة.صولا الخل رملامهاردلاةلزتعتراصق عيبلادقسنمعلا|
 ا ا ع يل

 بلير ل دقق فلاب الآ ةئالثهتعفالثمادسع عابوافلأ هلام 'ناكا ذاق اناا عمم ثاثلا ف برض» !:ئ

 لذي 10 وو .” سي 27 || فلالا ثلث 4 نوكف ثاثلاىفنافلأ هواهم محبب رض ارمحاصغثاثلا مرتك (,ةاناهملاتلصحأأ ٠
 ا : 00 دج هلامغصنناكاذاف (خاباماغلاءثلثلاقهتعقب برش دعلانافهلوق) اهئاتثلشلاداىدوالو أ

 و هب 270 | ةئالثمإنوكمق هئاثقال آ ةعبرأ ىفهتعق فال 1 ةتسدسعلا برضءة قال ةعيرأهثلئنوكي فال
 : بور. لد :عاباصولارئابك اذه ناكولوةئاقسو فلأ هاجت هل ىمولل ن وك وهام رأو نافل اهساسا ٍْإ

 اتةئاهنوكنءةقلطملاىأ (ةلسرملاهلوق) انش طخ اذكن مفصن امسبتيب ثلثلا ناكل ةفينح ىبأ
 نبالا بدصنت ذو لاح اىنهلام لكلانال (اقلطمز احرز لاقو هلوك) رردام-هوكوا افصنوأ

 تدصت لمع ىدوااذاام فالخيريغل !لاسعةيصو ناك تواادعب هسصن امبالا سدصن ناانلو ري دقتلل

 النا ©



 (نمعملا عم نمثلاغل اء :تا) هرب
 01101111 1 1 1 ل الا ياش ناجل 12 تبت
 |ازكشثرالا هيف ىرحدنال (هنو هلوق) ىلي زلومقلا لبق هل ىصوملا توك طقس اًذهو نيهمشلاب
 اليدبقلا 0 ص (مناتدلو نانمروصلا ىف عماو هلوق) يباب زتخأمالاضي أ ةمصولا ا

 ةيادحلا فال فل اذه هنأ جزع هيقعت اًذهلو ةمناثلا ىلعدقلاهرصق ن مر ردلاى ال افالخ نيتروصلا نم م

 || نيد :دمىهواتسولوا.ح لماما جوز ول (حتاهندعن لقال تدلو ناهلوش) مااهحورشو
 1 |هريعو ىد > الانس . قرفالو لاقةرهو اور امتخخالا ن عرد همسا تود لبلدي نيس ملئالف ةصرلا

 3 1 |لمفلوربمثا ةتس مد »الل لجن ةّدم لقاو مص هرلع ققنيل نال ةداد نط ىفاسا ىصواولف تاناو. اومحلا نم

 2 ا تاكلون ا ارهشرو: كلور رشا هسه هاشالو روشا هعستر قلل او ةنسريحلاو لمخاو لد الالو ةةسرمشع ىدحأ

 1 هيلعو (همصولا تقو ىم هلوق) ىفاةسوهعلان ءاضر أر دامو نوردعو د_حاربطالواموب نوعب را

 ه.ناكنا ثلا نمو هل ناكن الوالا سس هنادنفب امىفاك- |ىقو ىصوملا توم تقو نمةدابتلا ىقو نوذملا
 1 عمت الو هلو) ىم زعةياهنلا ىف املاراتعناو ىلاصنسالا ه_رضتو در ادا بح اصهراتحنا لوالاو ردا
 1 هلود) ىجل زعبلاكراصق هذع ليف امس !.الولومقل ااهطرتشن مهمحلا نال (ملدبلا

 3 ًادرفا اذافاعس قالطالاب نس امتاواظفلتب راسنا مسا هلوانت, ال41 نال( ىصوملا هول لا نوك. ق3

 . [دقعلادارب ارمازاحام لكن الاهنم .قانثسسااذكحف هصولابهدارفازوح لا نالوهدار ذامص ةيصولاب مالا
 8 ٍ ادع لودقلا نال (هيصولان ءعوجرا هلو هلوق) ىازع وببلا ىرمام ىلعد علان مهحارخازاحهم 1ع

 0 (ثدحن نم عوج راروت (ااقو وفارق يلب زدوقءلارثاسك لونقلا ل. .5 عوج زازا توملا

 ' || نافهكلمنع نيعلا ب رخاو ىتيصو ن ,ءتعجر لا قف انمهب ىموملا ناكاذاام هلع ل_عفلاو لوقلا

 "|| تمناءدعللاقولاكلوقلا نود ل ءفلا عوجرلا نوكي دة و لوقلادالا عوج لاروصت:م هلام تلي ىضوا

 وح .زاحدبعلا عاب ولو منال كلذ نعتعج ر لاقول ىتحد قمري دموهفرح تنأف اذه ىضرم نم
 8 أعان نأبهلوؤ) ةيناخالعفالو الوقالاةلطم هن :ءعوجراروصتبال يح قلطالاربب دّدلا فالذم ةبصولا
 تداعو ة> ةصولا تلطن هوجولا نم هوب هكلم نءاهجرح أ متن ءعن ىصو أو نا تضاقةرامع (بهو
 قم عطقب لعفلا اذ هنالهطاخولاذك (بوُك لا عطقوا هلود) ةصونوكت الهنامح ىف كلذدءبهملا

 رادلا قءانبلاو نعس قا وسلا تلكدرالا هىلس عشءامهيىدو قدي زيوار رد بوصغملا نعشالاسملا

 اعوج رنوكدال (دوكاوهلوف) هح رو ريونت بولا ل غوامئانب مدهورادلا صيص 2 فالذم
 | لاحنا ىفىفنو ىذالا فتايثاعوجرانالن اهرب او علم زلا نع هماال لم ىوتف' !اهيلعو يضلاوهوا
 "|| قالطالراعتساال ىأرردةقرف حاكنل دوج نوكم الاذملو اشتام نسف لامكاو ىضاسلا فن دواو
 ْ 11 ةراعمهازو الق نيلي اةدماناكف هدو>و ىذتق» قالطلاو ىذاملا ىقجحاكت ل|مدع ىذتقيدوحتا نال

 " [أطوسملاة بادر لعةيسولادوخ ةيجارسلا ف (حلاطوسملا قرك ذامو هلوق) ةيانعرخ" اللامهدحأ
 0 ناستسالاوهو اولاق يعل !هناد.بشلار دصلا لاقو مصالاهنا طيحلا طمسو ىو ىوتفلاهءلعو عوجر

 ِ ديرمادو>اولاقاذهغو طقف لاح ىننوهذا عوضا مىوقأ ناكسف لاح او ىذاملا ىف قدوم ان آلا

 [| تلطد رهشاةتس غلب ىتس قطا ناد لاقنحمت ىصوا (ةسقن) عملا شن ءهنممثلاناةيوت ون

 لكل هلا لطمت 0001و رنا وا رد ىالوتق هان دوودأ نع ءو هعد_صو

 روع اف [ةطم هنوككمق ع 8 رت ذامرك ذي

 2110016 ا ا 1 خذ ذأ

 ا « (هوحنو لاملاث اني ةصولا باب + ا 0 تجول

 #2 00 0 ب جب كلف لم ماتا ن5
 : قالا :لاملا لن ةئرولاةزاحا مدعد نعاراصولالث هاسم هلعرودنام ىدف !اناكاملا

 : ا لالا نال (نافصت امه هلل“ ف هلوق) حاتفملان عىوج بامأ | اذه ىف ه.قاعةنىتلا ١

 اكسل 31 0 0 ل ا ا

 نع



 هم (نكحممالنم ىلع)

 هزل ذاذك ىاكلا فاك هلو.ة ل ىرنشملا تاه عملا عثاملا بحواولكراصف لاقي أةيادهلا فاك
 رت تكراصف أوقد«: تام اظةلرردلا بحاص لق نم 0 اوسوصتلااذهةحاساللوقأو ىزع

 ١ حرربت بحاول اريغد ةيصولاو اضرف هنوكل مدةمندلا نال (خنا نويدم اة يصو عمتالو هلوق) ريدتق

 هنرسنآالاهلوق) ىليزع ريةلاكهيةمصولا نوكتف توملاب طقس اهوختو هالصلانم ع رمثلا قحو

 هثر ولا نا نم قدام ىضتقملوق او زمرلا نءىوج مونموأ هنماكملَت نوكي لهاو زاحأو لف (ءامرغلا

 هلوق) كل ذكءامرغلاةزاحا ف كلا نوكي نااند:عىدوملا لق نم هكل 5: ثراولا ةدصولااو زاحااذا
 : تلتف تكردااذالاقاذا اذكوةرسشامملاتقو ةملهالا مدعل كاردالادع تامولو ىصلا ةيصو مص الو

 فال قاتعلاو قالطلا ناك اق.اعتالواريجفت هكلعالف مزامل وقل لهأب سدل هنالةيصو نال ىلام
 0 ||عنماما اوةلماك ام_ّمءلهأ نال مدل ثمح هدصو نالفلىلامْثأ و تقتءااذاللاقاذا اك لاواد.علا

 2 ىصلاة صو هعص مدع ن مىنثم سد هنأ ٍلعاو ىلز ىلوملا ق> طوقس لاح ىلا ةفاضالا مصم3 ىلوملا قح

 ناإلإ "م || نأد ىصوأ لاق ةصالخما نعةلالنرشلا ىنف ةدلصملا همف عارم هنكلر رد هذه درحأو همه تناكو لام

 |( نأب ىصوأواو ةيصولا طارش ىعاربال نمد ون ىفن فك, نأب ىدوأولو طسو نفكي نفكيرانبدفلأب نفك
 ١ دهازلانالف برقباذك ةمى نفد. نأب ىدواولو هطثارش ىعارت ناونأ ةتسوا تاوأ ةسج قنفكم

 0 مناي رك رمر ىببتنا هطرسش ىعاربال د ح اوربق ىف نال حمري قب نأ, ىصوأولو لح ةنؤم ةكرتلا ىف مزاب 1 نا هطرسش ىعار
 2007 ْ مر 48 ْ حتبالف ع رتامنا لاو 6 قهر ىذلاوهو بف ا هيصور طا رع نأ (حنا حصت ىفاشلال ةوداوتز

 "هيل 1 مل فد 500 لع وى راراع اى 0 مد ر5 ن ىلع لو# رب هاو أو هم 01 || هتصون المح ويا زازاعاعفاب عمق ئولتلابدهلا سن رق ناكها اعلو# ثالاو هةدصااو ةءطاك

 ا ْ < 7 | وا لاندهعلا بي رق هنوك ىنعمو عسل حرش فاك نونجملاىف فالخما|ذكو زئاح كلذو زيوت تناك
 6 هر" ومحب < ..] هتايدر و هيلع اك ام مائل ةمعمن ازا اعفان يع. هلثمو ريثكَن امز هغولت ىلع ضءملاغلاب ناك هن
 : ناك 5و | اعفانهنوكي ليوأتلا مصب فيكف لاسعهلمعةنبال ىصوأ هناو لتعمل امالغ ناكهنا ثندحم ةباو رف
 0 كلهه يرد ا ' ةقيقح عفاملا ىنعم لتحملامالغ ناك هلوذ نانسد>او نفدلاو زيسهجتلارمأ, ةيسصولا نوكوأ ازاسحم

 0 م كبيرو || هزيم قاعتي ام نوكين ا فاش اللام هل مع ةنبال ىصوأ هنا هلوةوءانععهلقن ىوارلا نوكناز وع
  /لو هاربر | ماسر يور ع ةباورهنال لسرمهتال ىقاشلا دنع مصن الرثالا اذ ادتحالاو ىواطلا لاق هذ ةدرحأو

 537 ىناعت هلوقل فلا خوه مزس نيا لاقو هنم سدل ه.ف ندتامو فيلكا مقلايدارملا نالرظت همفو ثالث

 | نم سهادنال (بتاكملاالو هلوق) ةيانعهلامز «عونم ىصلا نا ىلع لدن منافدم الا ىاتسلا اولتباو
 | نامعا نمنيعب ةصصولاو هو عاسجالاب لطاب مسق ما ةأ ةالث بتناك لاة صو ناملعا ىتلن ز ع رمتلا لهأ
 | ةزاحالا نا ىلع تز اح قتعلا دعب اهزاحأولو هكلم مث هريغ دمع ىدعن ىدوأ نك ةقيقح هل كل هال هنال هلام
 | ثيحتي رحنا دع قتعلازاحا هدم ءقتعااذاام فالخ ةزااحالا ظفاب معن ةدصولا نال ةيصوالءاشنا
 دعب هكلءامىلا ةيصولا فاضاااذااموهو عاس< الايزو < مسةوهزاحالا ظفاب زوحال ىتعلا نالز وحال
 ناك تام م هريغوأ لدملاءاداتوملا لم قةعول تح نالفلةمصو ىلام ثاثف تقتعا|اذا لاق ن أب ىتعلا
 أ| ثا تءصوأ لاقاذااموه و هيف فلذذع مسقو تلطءافو نعولو تام ىت> ق دعت ل ناو هلام ثان هل ىدولل

 ب .ة> كم ىعون نت مك نا ىلعت اتب ةزئاح امهدتعو مامالا د_:ءدلطاب همصولاو قدعم نال فلىلام

 ْ ىلا ف رصتءام_هدنعو ىزاحملا ىلا فرص مامالا دنعف ىدعلا لبق اموهو ىزاتو ىدعلا دعئاموهو

 || قةقيلخ ملص ندحلاو فالخعسا اهمال (لددلل ةمصولا عصنو هلوق) مح ااذن لاقل اهنال قمقحما

 ١ ةدسصولا لوةتانال مدت ف.كف هل هأ نم سدل نيذملاو لومقلااهطرعم لاعقتبال ة.صولا ناذك-ف ثرالا
 أ ال_ع نك ماذا طقس تاريملاباه, لو نكمأ اذالومقلا ط رش ة.هاباههشلف تارملا همشتو ةمحلاهمشت
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 اعدم تروا ذااماو عاملا | ىنعلا ىفاذكهنب ات ام هنبادبو جحا هبحالرقأولاكعم'الرارقالادنع
 : لال ءمةيابنلاو ىجان زلاكدرمغو
 ارفاكحلا هنبال ىصوأولف هلوق نم تالا ةيسصولا بابىفنتللا ف نأ. سام معلا نأ, نيهاش مشل
 وهمس عقو كلذ ن |ىناقتالا نعان عش ىلقن لد ىستن |هرارق مد لطب قتعوا مساق هض رم ىق قءقرلاوأ
 امتد عوا ىنارصنوهو نيدب هنبالرقا ضد رملا ناول لاق ثءمح ريغصلاعماسجم قا ملافلا فم هنوكل

 ةذر نكلل هنم ىنج ا وهوهالوملارارق اىنعمللا ف ن اكدرعلا هنبالرقأ اذا هنأ

 . || ةيارقلاوهوامئاقامهنب ةمبتلا بس ناكرق أ نم هنال لطايرارق الاف لج زنا تام مثدعلا ىتعاوأ نبالا
 | هلوذ) خارارقالا تقوا.ٌءاق نكي ةمهتلا بسن الا هحو زرت م :ًارمالر قاولام فال اثراواه راصومتلا
 هيكل نيدلا ىف كولت اتي نيذلا نع هللا 5 اهنيال ىلاعت هلوقل لوالاف ( سكول ارو ىذا إلا ىصوبو
 7 تامملا دعب اذكو ةامحلا ىف نم مناجم نم عربتل ازاح تح تالهاءملا ىلسملا واسهمزلا دقعب هنال اثلاو
 11 ىلاعت هلوقب ه-:عانيهتدقوهإ صوري اهمال ةلطانوزاد قو هو ىبرحل للا نم ةمصولاريغصلا عضاسجملا فو

 ' || ىتش الهنأب قنوو زاوجلا ىلع دامريبكلاريسلا نودي الا نيدلا قم ولتاقنيذلا نعهشلا.ك اهتباسغا
 هيلع لديام ق.فوتلا هجو لبهدعب قالو ر ردلا ف لاقةياهنلاو قاكلا ىفاذكز احل عف ناو لعفي نأ

 . || هرك ذامذارظن ق.فوتلا اذه ىف لوقأو خلا نمأ سلا نعزارتحا هناقءراد فوهوريغصلا عماسجلالوق
 الاد عبوأ ناك اسي رق كرشملا ل ملا لص: نا سأب ال لاق ثدح ةيلالبت رشلا فام ىلع ريبكلاربسلا ف
 ا زاوهلانلوةلا للدن |)لءاو نالب اقم نالوق امنا كل اقدر اد ولو زاو اد في اممذوأ ناك اب راكم

 نايفسىبأ ىلا كلذ عفدن رمأ واوطق نمح كم ىلاراني د ةئام < ثعب لو هيلع هللا ىلص هنا نمدر واما
 أ ءادهالانالو ناوفص ناو نا.ةسونأ كلذ لمةف ةكم لهأ ءارقذ ىلع قرغمل مها نين اوغصو برح نبا
 ش 1 ىنعب ناوةص أو هلوةو قالعخالا مراكم متال تمن ماللا هيلع ل قدقو قالدخالا مراكم نمريغلا ىلا

 . | هلوصولل كلماتشالو هكلم نعتج رخهنوع و (هتومدعب لبق مثهلوق) لويقلانمعمشتما

 تاه عئابلانودى رت _تالرابعت همف ناك اذا عسبلا ةلزنءاسئباهحأ دنع هلوبقك هنو تاموا لبقاذاالا
 دنعوهأوت) ىناقتالا نعىاشىرتشملانعةثور وهةعاساا نوكتو مي عسبلا نافثالثلا ف ىرتشملا
 عصب :هلرقملا بي ذك يدر اذارارقالاكك لذ دعب هنو.ق مصاالف هدربةيصولانالطل (مدنال رفز
 هلءقال هدم لو..ةلاودرلارمتعمف توملادعب امىلا فاضم ْك مات ةء_صولا نا انلق مد عد هققب هسصت
 نالءارقفوأءانغاهئرولا تناك ء اوس (ثاثلا نم صقنلا بدنو هلوق ) ةيصولا دقع لبق نارعتعن الاك
 ىلبز لضفاىأ (ىلوأ كرتلاف هلوقىلاءارةفةثرولا تناكناو هإوق ) ىن.ءتررقلاةلص صةئملا ف
 محرلا ىذ ىلعةق د_دلا لضفأ مالسلاو ةالصلا هيلعلاق دقو تر رتل ىلع ءقدصلاو ةلصلا نم هيف أسم
 || ىزعةرصاخلا ىهو ههشك تحتةوادعلار م ىذلارأ هتوادع تك ىذلاّودعلاوه مشاكلاو مماكلا
 || م-رلاىز ف كاذكالو اهرهقو سفنلا ةفلا فن مه. فال لضف هيلع ةقةدصلا تناك امئاوهداز
 .األكل ك ارئاذا هفمنح ىنأ نعءانغتسالاردقو ةصالخلا ىفلاق(لانونغتسيواهلوق) ىلش قيدصلا
 | هلوق) ةيلال نش فال 7 ةرششع ىلضفلا مامالا نعو ةمصولا نودمهرد فال 7 ةعب را فمررلا نيدو
 | اذفوديدج كلمت اساةنصولاناانلو ثاربملاك ل و.قلا ىلا رمق جاتحالف ةفالخ اهمال (مئارفزلاقو
 ش 03 ثاريملا قالخ رامتخا نوري هريغل كل اتاس؛ادم> أ كلعالو هيه_لءدربالو بيعلانهل ىدوملادربالا

 ” | لدي نينعلا ىموأولا دك (ةدحاوة لم ىفالاهلوق) ىلي زماكحالا هذه تدثتىتح ةفالخ هنالا
 ' | كلل! ناانبا لل طتنا( سامقلاو هلوق ) ىابز هيلع ىلب نم مدععلاناصقس| لومقريغ نم هكلمف
 ش ٌْ نمةيسمولا نان استسالا هجو عاملا باح ادعب هلو.ق لمق ىرت ملا توكراصف لودقلا ىلع فودوم

 ع

 راسصف هلوق نمرردلا ىفامو ةبادهةزاحالا لق تاماذا ىرتشإلر املا همق طو رمشملا عسبلا اك هكلاما



 00 (نكحسءالنمىلع)

 | لكلا ثري هنالة. صو ال جاتحالاههريغنالنمجو ز!اباود ..ةامتاو لاق سرح اراد ةرو هلاك نا

 جوهر تسلا فاك لنا ةاه.صوال و هنلعمللا لسصهلوقل (هلد اقل مدن الوهلوق) م>روادرب

 هجرختاللئاقلا ةيانجن اههجو و ىئف اهلا هناكمةرادغ ا ىف كفو اش !اهركذام ىلعكلام مامالا ىلع
 ه.صولازوف انو:عوأ اهدلتاقلا نراك وئام الك ند شا 00 او هلءريغلاع ربت ةماهأ نع
 هلوق) هحرمشو ريونت لتاقلا هل ىصوم اىوس ثراوهل نك, لو أ هن وقمالالهأا -دلامهمالةزاحاالب ام
 هددصو و ىليز هلوانتن الف ةقمقح ىلتقب 9 سل بيتل نال به تلا فالذع (ارشام هناك نادعن

 حرش قامو توعم“ ّء_راعلل حو رجلا ىصوتناهترودو لاسقينا ةرانعلا وح( لت اهلل ةيضولا
 حرص نمرأ لو هلوق ه لعل دب لطم تىلد هباود لطم هلق مث صقل ىصوأولاما هلوق نم ىراسالا

 ىدوملا ل“ هنأ ل> رلىدوأ اذاهنا نم محراشلاو بر ذام ىلع مفوقو مدعددرغلا لعمإلماحناو ذب

 ناامو ةسقان ىف مهو هرانمللاهعانتمانال (زوتال فسوب ىأدنعو هلوق) ماا دذع ةدصولا لطمت

 هلةةولامأ ة مولاد ب اعلق ريغ فالخلاو ىجار زم ما ادوعب اسمنالطب عفن نال هةر ولا قمل ةعاذتما

 ىلطعأ هللا نا مو ه.اع هللا ىلء هول (هنداوو هلوق) ناهربلان ءه.االضثاقاغتا تلاه دءادع

 هنالو محرلا ةع.طقهزب وت قوضءءلاراث ان ىذأت ضعملان الو ثراواة.صوالف هه قح ىذ لك

 ضعبلازاحأولو ىتمعمجتزاحان زودغف مه 2 لكلا ىف عانتمالان ال ثراوالو لت اةالو ثلثلا ىلعدا زامع
 ديعباو زاحأن اف هلوق) ل رملاهزاحاو هتصحر دقي زيا ىلعزاح ضعلادرو

 ىلع ثراولار بص تان دمع ىصوملا ل. نم هل زاحا هكلاقب هتومدعتت هزاحالا تعصاذا مث (حئاتوملا
 8 *.راولا ناكولو ثملث هاك“ ءالولا ناك ىدءلاة”رول ازاحأو» ريغ هل لامالو هذرع قاد .ء أوو اسنلا

 6 لطنبال ةمصولاججوزلا اوهو ثراولاز اج هربغأا هب ىصوأف اهرمغهل لامالو ثروملاذي راحاحو ريم
 هلم سم ىفءالولا ثاثهل نوكيو هدنع ملستلا ىلءريحال يزيح ةهح نم هل ىصوملا كاع ىعفاسشلا لاقو
 ريغص:زاعازحت 0 ) راكم هوهلوث) ى.عشل لا ىفالا هل قحال تملا نال اكتلادش وىقبتعلا

 رّرقت لمق ىلإ الناقل (ا اوعحرب نامهلف أس. 41لاح فاوزاحأن 7 ) ردنونعو
 ثراولاواك> وا ةقءةح كلا ند مصراسغ كلما ةلازا ف فوقوملا دةعلا ىف ةزاحالا ل٠ عنالصددلا

 ريكرولا وحلا قةكرلا نوكل اعال ةئرولا نالر انو ون ةالخإا ينل رول
 قدترلا كاعبس نالها بالو ادخل ةاءالثروملا توم لبق ةكرتلان .مادمع ثراولا قدعأوأ

 ثدحامناىرتالأ ضرملاتّدو نمال توملا تقو نمد رثلا نوكلعوبتالثر ولات ومتنكلَلا
 | بدسدعي تندح اال نمترملا هز احا فالح ثروملاثاملم ىلع دص ضرملا دعب توما لبق دقاو زلا نم

 نمال ض.قلا تو نم هلاسفو سم ل ع ى> نوهرملا هل كلملا تول دس هضمق نال نوترال كلملا

 وفعلا ناكراصؤ لّدقل |بنسدوج و دعاه دوجوأ مدا موعد احراحن ءةئرولاونعاذكو كالفلاتوو

 دنت لّتقلانالريفكلازاحح ورحم تومىلقحرحلادعب رفكولح راحلاناىرتالا لتقل ادعيدجو

 سولاف هىف هثراول ضد ر 1 نة ةقدصاو ابر ذانل حالا صولا تلا دول وهل ل

 ضد رملارارقاو (خاان راو هنوكرتعملاف هلوق ) انذعش طخطا ذك ثلثلا نمريّدعت ىتح كح ةء_صوابنال
 د تاور رتاوا ترو او تح رارتالا دبع راو رزان رعت عف هسكع ىلع ثراولل

 د.عوهو هب الوااهجوزتم ةدئحالرق 9 ًولاكرارقالا دعب ثداح دس هئزا نوكت ن اطرمشن كالذدعانراو

 - ايان

 ات نمءراحالاتنا اكو صرملاةل اح ىلادنة د : ال توملاق ضرملا دعب ثروملات امناذ اانهاماو حرجا تقوولا

 | (ٌنا ل عفلانتراولاثرا وابدا ارااك هلوق) ةياهتلا ىقاذك زر وحتالف بسلا ىف ةلضاح رولا

 | نسالا تام مث نبا هلو همخالىو هوأول هسكعو خالل ةيصولا تكن ا!هلدلو هل ثراو هودوة سالو هوارلا

 همصولا ى موك كلل الثلا ىلا ع 2 0 هرولاز 24ناهلوق) ىجاب رءاورىذلاس دما قمح



 (نيعملا تف نمثلاسشلا# 4 --

 | ةصالخماقلاق طرش لوم#لاناىلاريش (حماةصولا كحر م هلوق) ردو ر رد هب اضولا هنم مسالاو

 || لاق ىهتناىصوملا تومدسعب هلوصوملاتوعناد ةلالدوأ اح رص ل ودقلا بس اطرتشم ة.سصولا

 دوب لاه هل وصوملانملومقلاو ىصوملانم باحصالاة صولا ن كر عئادبلا قامهفلانم و ةيلالمنرمشلا

 ||| نم س املا عقب ناوهو هل ىصوملا نمّدرلا مدعو قولا نم ناسالااجبتك ركل تنعذاو نك راما
 طقف باحيالاوه نك رارفزلاقو لشاسملا< رخل لهسأ اذهودهّدر

 1 ريو تاعربتلا ب ساهمسو ى بتنا

 8 فاضأ اذاالا بناكمو نونحو ريغص نمزحت لذ عرمتلا د رطن ىأ (ك.لةالالهأ ىصوملانوك هلود)

1 
0 

 | ةيصولا(ةبحتسم ىهو هلوق ) حاتفملا نع ىوجلوبقالب هل ىصوملا كلم لخدنال ةسصول اوالوأ ثراولا

 لهال ةيصولاكةهوركمو براقالاو تناحالا نمءامنغالل ة.صولاك ةحايمو تامأسصلاو تاولصلا

 |0000 ١ |[ يةصوا عئادنلا قام لمأت فوات يتلا نعةبلالبتربث يصاعلاو قوسفلا
 وجوب ىتحْملاع رصت دفتر دلا ةرايع نكل يبهتنا ةبجاو تارافكلاو ةاكذلاو حلاك تامجاولاو

 الأ ءانستسا اناال اىلوأ | ذهفالطان ناك ادغك تكلم ل اقن ايهما. لاح ىلا فيضاولو كلل ال او ز لاحمملا
 لأ لالا قانو ضرما هل ضرعاذاف هلعىف مص ةهلئمأب رورغمناسالا ناف املا سانلاةجاحم
 1 (مناتامجاولا نم هملعن اك نا ل .ةوهلوت ) هياده طبرفتلا نم هنه طرفام ضعب قالت ىلإ جات

 ش | نم ناسا نال كلبة صولا تعص سولو ثراو هل نك, لوافء كل ساير تعتال هتابخ اح مهتزاحاف
 : هفصنو ثرالا قد رطب هقصن هل لكلا ناك اهجو زااهلام لك تدواولو ررد ثراولا وحقل ءتددعلا

 |[ةصولا تعصملام لكن نماتسملا ىصوا اذا ىنع ردلا ىفاكمحازملا مدعل نمأسملا لعشنلاكحولو انلوةو
 , 3 1 2 2 ل يم رو يسوم جيب

 ناو

 1 |نان (كةالالهأ هل ىو نوكوهلوق) ةيلالبنر شو رردنيدلاب هقارغتسا مدع طرثشب اذكو هقتتعل
 0 مرشلاناركح د ثدح ىلالينر مثلا داربا طقسف هل ىصوملا ل21 ل عشل اريد :وااققحتاتقواح ناك

 "|| نكي ناوهناداربالا طوقسهجوو ج ريغاتقوهنادجودعب نوكم حولا فن نال هتاسمح اله دوج 5

 ' .[ًأر ردامولعم هنوكو ل:اقالو توملاتقو راو ريغ هنوك طرتش اذكورداربدقت جوهفاهتقو ةق.قحاح
 ' || لاحت اىفادوجومناكءاوس ىصوملاة اح لاجدوةعلا نمدسقعب ريغلا نم (كيلقللالب اقالام لوق )
 "ال ىمكحما عباملاملاندارأر ردلا ىفللاقو ةعفنملامودعمايدارأو دبانع ثاثلاراد قع نكر ناوامو دعمزا

 ' | ءاربتسالا بجو ثيح هسفن ماقمءانا ىصوملاةماقال لا فاك (اديدجاكلم هلوق) ةعفنملا مشل
  [|ءاو-عرتلا قي رطب ىعب توملادعبامىلا (فاضمكءامهاوف) ررداهب ىضوملاةيراعلل هلع
 1| لمقءاوس ةئرولا كلمىف لختدي ارعملاناثاربملاو ةيصولا نيد قرغلاو قساك ةعقتموأ الام ناك

 ١ 5 دفو تارافكلاب ةمصولاك ةمصسمو ةلوهحا نوددلاو ةعبذولا درب ةيصولاك ةنجاو ماسقأ ةعرأ ىلع

 اً ريونتلا حرش فاك فصنلاب4# تصوأ اذا لكلا جوزلا قدتسد اذكو ناضمضاق نع ىفاتس# ةمصولاب

 | اضمك لقاهنالا زوال نا سايقلاو هلوق) ىتحنا ةعحارع رر حلف تارافكحلاو داكار ةمصولا

 || ثيدح لسوهيلعمتلا لص هاوعلذفتتالىأ (دازامع مصتالو هلوق) .اننعش طنعاذكب هذا اره
 . || هلام ىئاث قّدصتلادارأو ض :رملا هيت شادقو كلام نيدعسدب اهلا ىفو ىجاد زلا ىفام ىلع صاقو ىفأ نبا

 1 5 .و هيلع هلا لص هنا ثددحما فدر ذو ريك ثاثلاو ثاعلا هل لاقو مالسأ اوةالصل اهيلع هعنخهرطشوأ :

 || هرادهلا فام ىلع ثراولل ةصولابو ثلملا ىلع ةدايزل انو رسفورئاكل اريك أ نهةمصولا ف ف. لاق
 ' | هنودامو ثلثلا ل عشب ةثرولل ةمصولا نم عنملا نالوا ديادهلا فام ن اىننعالو ةنرولل ثلثلابو ىلن رلاقو
 1 لعافهنا ىلع عفرلا همةزوحي ل والا ثي دحملا ىف ثلثا نارلعأو رك ذلابثاثلا ل رلاص.صخغل هجوالف

 "|| ىلع بصنلاو هسكعوأر محلا فوذ أ دتسمهنا ىلعو !ّلاق ىلش ىدعسوركذاك ثلثلا ك.ف كج ,ىأ

 - [|تولادعب ىنع» (ةئرولاتزاحا اذاالاهلوق) ىوونالاب زعم ىبتنا ثلثلا طعارب د: ىل-ءوأ ءارغالا



 9 م”ا/ (نكح هاله ىلع)

 ىاحلا ىلعف كل ذك نك« 1 ناواطوبضموا ادوجوملاملاتدن ناكاذا اًذهو ةصالخلا نءرردلا ىف
 نه لةعب اللام لا تدب نا لصالا نمءالولا باك نمرك ذةملالمنرمشلا لاق ىناتسوقالاهسن شو ةياقثأ
 ناولفاد بعوا ارفاكن اكن أب نكد ملوى سهار ناك أ, تاريلاهةمتسم ناك ءاوس فو رعم راو هل

 جاو رساف ب رارادملا نيا اع هقتعأف مالسالاراد فام سمادعى رتشاانماتسماس رحأأ

 لقعف قدعملا اذه ىنحولو لالا ىف قر هقتعم نال لاملاتنءأهث اريك هقتعمت ام مث مالسالارادحلا |

 قرلا لحال هئارعم قدقسال ناك ن اواقورعمانراو هل نال لاملا تن لع نوكأ .الو هيلع ن وكم« هتبانجا
 هلوق نما سعديسقتلا نا قد قّعلا دع امىلا هملع تاطلاوخأت, قءقروهو هملعد وجولا ناك اذاوخلا
 مناور ا هدم ثراال اسد ناكولذا هفذ -رهظ ىذلالد هل هجوالايسم| دمع ىرتشااس رح ناوأف

 ناةيادملا بحاصو باي زلاركذ ( احلا لام ىف نوكتهنا ةفن أ نعىور وءهلوق)ريدتفاقمقرنكي
 ل: انتماهلعح هل يش اللاقفر داب اموات ما ضرتعءااذهوةذاش ةداو راهذه

 ناكولواقلطم يناحا ىلعانن مز ىهنادمشب ام فات سهقلارك ذلوقأو اهذوذدش ىلع ه.دنتلا ب>اولا ناكأ|

 تءفب هراددرصانتلاةجرو تمفن دقرثا ثعلا ن الاننامز ىف ىلا ا ىلع هباىدهازلا لاو ةضيوء اعل

 نمل: :اقلا لامف بحامر ردلالوق دع :ةمااليترمثلا قرك ذدنا لع او ىهت“نا تمد ادق مهاومأ توسوأ

 هال ةنسلكىَدْؤب هلام ىف هلق اعدل ن نكت نافىطانلا لاف 1س امان نع نوح ٌنالث ؛ىنذخؤي ةيدلا|

 بحت هنا عضاوملا نمريث5 ىف تناردقف هظفح نمددال نسح اذ هو ى - دع اةمالعلا لاح :رأوامهارد

 هلام ناعم نكي ذايأطخلا فقطانل انعام اباضش همقعتو ىمتنا ننس ثالث قهلامىةددلا

 طقس هناالادوقلا هم .-ومناك اموهءادّتبا لت اقلا لام ىف بحامو ةعبرأو م هارد هثالث هن س لكى ذوي

 قبجواموءادتباةلقاعلا ىلع ه فب وجولا َنافءاطخملا قالت لد :اقلا لام فعادت لانا 5 1
 ىسد_قلاهموفاملانال ةدحاو هم مالن ألم مادهف اندنع ني: ستالث دخولا ءادتءا لئاقلا لام

 تراث هين نال هّمأ هلق أعهلةعب ةنعالما نياربونتلا فاك سكعلابالو لم نعرفاك لقتال (ةسق:)
 نات ىهتناب الا ةهح نم نراقالا ىلع للقعلا موق نم ىثمس اذهو ىو اًةمالعلا لاق بالا نود.
 ىباب زعود راابءاضقلا مون نمنمذس الث ىف بال اّنإ3 اع ىلع مالا هلو اع ت«>ربالا» اعدا مث هنعاواقعأ

 مهني ةوادعلا تناكاذاالاّةدحاو لم هلكرفكلا نال مهالم تغلّتخا ناو مهد اعف نولقاعتي رافكلاو
 ردننسن الث ىف هلام نوكت هس عسل 22202
 2 ا ا ا د0 د

 دع 04 ءاناعلا باك« هدي رج د
 1 اح 2 و و ا د

 اوهركف ةزجه باعت لعافمفلأ دعب تعقواذا ءامل نالت رمه لولا "املا تلت ىباصو اياصولا لصأ
 ةروش ا ةرمس كاوا دبأف كلذكا سيلهدرةمناعملقثت لعمل افةلءقرحنب,ةروكموزمه عوقوأ|

 هلود) ىوجاباصو راصفءاناهويلقف نيغلا نمبةزمحلا اوهركسف 1 اصوراصفافلأءاملا تماقن و ةدقق |
 ةيسنحلا لأ قىعم لعرخاوأ ةفاضا نوكتن اددالو لمتهم .ة(رهاظ ب ةكلارع :اوأىف بالا اًذهداربا

 ليوأتلة امالف هريغو زبكلا اهئمىذلا نونا تتكلادار اذا ارظن همفو ىوج ةمعج ا ىعم طقدلا

 ىبتنمىفاهداربا بسانق هلود) وج اهلا داع وس تقود (داعلا تق و3 1 11 0 ا

 هلوق) ى وج ضئارفلاوهامغا بالا يبتنمقروك ذملان اهم باكلاةباهتىف ىأ (باثكلا

 ةصولاو هلوذ) ىوج توما هفراشم تقو لب توما ةمصولا تقو سدل )م هصوأ|تقو وهىذلاتوملا

 هتانودعي و هنأمح ل أح هند .عى هلعفملهريغ نم ميثلط هغلءاص الاوءاصن الاردصا او (اهباصولاو

 ماع را 111 رات 5 01 تملا مثلا را لمت اعرش نو

 ا



 (نمعملا تت نم ثلاسثلاءزحنا) 0

 | ةفرحتا,نوكتالواة فك اسالاك ةفرح ايةرصنلا تناك ءاوسةرمصنلا لهأ محتل ىف ريتعملاو ىف سقت
 ىنعمالفلتاقلاوه نال (مهدحأك لئاقلاوهلوت) ىهنتا ضعب ةلقاع موضي ناقؤعلا ةيلطك"
 اذاامعةباهنلا فهدبق مهدح اكل تاقلانوك نم فنطملاهرك ذام مث ىندع ههدري_غذخ امو هجارخال
 ىلعاهلك ةيدلا نوكستو م همزلبال كلذك نكم ملاذا هنادمقلا اذهداغذ.ناوددلا لهأ نملتاقلا ناك
 ةيدلانمئثبحال كاز كح نك نافهلوق نمى وجل اد.سلا هذع ىلقنام ىلع حاتفملا قامو هدتاقاع

 الا فنصملالوق لملك ذكسدلو ان اوندوه ن كم ملاذا هلق اع ىلع ةيدل اب وجو مدع ىضتةنم-مملع
 ةمالعن ممهملع قريع | ريرحت حاتفملاةرامع ىف باوصلا ن اىلرهظ مت هتليبق هتلق اعف امناوند نكس 1 ناو
 | ةياهنلا ف ايصلاوهاذه (انونواامدصواةأر ما ناكءاوس اسفلطم هلوق) لاك الف ذمنيحو عسا
 | :أرعاناكءاوسحراشلا لوق ىنعب ممعتلا اذهىف ىو الاقوال هلق اع ن وكمال نعجو زلا دحاو لاق
 || (لقاعلا لج رلاالا لخ دب ال لءةو هلوق ) ةينانبلا ةعجارع «ب مف دصملا قالطاءاضتق | ناولمأت حلا
 .سانلاو ةرمدنلا لهأ ىلع بحصامنا ل قعلا نالودأر مالو ىص هلقاعلا عم لقعن ال هنع هللا ىضررعلوقل
 | ميحلاو ةيادهةب زحلاوهو ةرصنلا ن عملتو هاممرملع عضوبالا ذهلو نايدصلاو ءاسسنلابنورصانتال
 ىلع سل فاشلالاقوهلوق) ىجا.زةلةاعلا كراش انونحوادأرماوااءدص ناكن او لّتةالرشامملانا
 لكلا باحاانلق لكلا فل اخضالءزجتاذا ضعبلا هبلع بالف ليكلا هيلع بحمملاذا هنال (ةوثلتاسقلا
 دحاو لكن اىرتالا ضءبلا بوو ىقانمال لكلاب وجو مدعو ضعبلا باكل ذك الو احا
 'ىلب زلطان لكلاب ءزجارامتعا نارهظذ ضعبلا هيلع بحذف عمو لكلا هياع بدال لقاوعلا نم

  ىلوملاوانضشلاقا ذو ناهربلا نع ةملالينرمشلا ىفاكمالوم عم ىنع (هالومةلسق ىتعملاةلةأاعو هلوق)
 اهصالواد.عالو ادع ل قاوعلا ل قعت ال مالسلاوهالصلا هيلع هلوقل (ما هلو اعلقعت الو هلوق) موهنم

 نأ انعم ن سلا نيد < لاسقف ثيدحلا لب وأت ىفاوفلتحت مهنا ملعاو ةعضوملا شرا نودامالوافارت ءاالو
 اذهو ىدفي وااسهب عقدي هتيقر ف ىهاس ءاو دمع هبانج نمئيثهالوم هل اع ىلع سدلفارس دمعل | لقد

 هلق ىلع سدلفرح هلق, نأب دسعل | ىلع ىنح نأ هانعم ىلمل ىف انب | لاقو ه-:عدللا ىضر ةغينح ىنالوق

 ةلقاعلا لةعتاللاقل ةفيتحوااهلاقاك ثيدحلا لب وأت ناكو لا قيال ةصاخ هلام ىف هناا ةيشىناحلا
 ْ ىل ص هلوووهو ثددحلا قاسو هنع تاةعىنعم ف لمعتس هتاقع نا لوقث انالا دمع لقب لو دادع نع
 | نيعهانعم نال كلذ ىلع ن الدب اذارتعا الواىلصالو هلوقوهو هق امسو اد علق اع لقعتال سو هملع هللا
 مالكا ايف اوسنمدافةس اعدراع تحت نمةانّملاءاملاب قاسسلاو هب انع فرتعا نعو حلاص نعودع

 ديعلاامأ (حتاديعلاةباتج هلوق) هق١اول نمدافتس اع ةرابعهناق ةدحوملاءاملاب قايسلا فالخت
 | نارا عاوميملعهتدالو مدعلاش شلة اعلا نامزلب الامهتالف فارتسعالاو ملصأ اا مأو هب رمدانتيال هنالف
 نم ليل ىلا نبا لبوأت ىلعو ةغشح ىلا لد وأت ىلع لعافلل رد_صملا ةفاضا نم د.علا هب انج يف ةفاسضالا
 "| (ءالوم لع ىهف هلوق) دمعلا ىلعرحما ىنجاذاام ىلع نتملايف مالكلا قأيسولوعفللردصملا ةفاسضا
 "|| ىنرت كلاري_عغلاذاىلوأ ناكل الجر رحنا لتقوالاقول (حاالج رلتةواهلوق) هندقب واهب هعقدي
 ٠ (الامنيداملا بيصن بلقب هلوق) ا:ذشراشأ اذه ىلارح لعد .ءينج هأوق نم رجلا ىلعدوعي لف

 31| (هلامىفةيدلا بو هلوق) هضش نعانخش صاصتلابىضاقلا ءاضق لسق دوومشلا ىعاذا اذكح
 ,نأالاهلوق) لبجأتلا هسف طرشاذاالاالا> مصل اب تد.'اموالج ومسح رارقالابتدثامناانمدق
 || تنئامنالةندملا موقتو |لازدقومهةحناكعانتمالاو مهمزامف مهئمرارقا ىددصتلا نال (هوةدص»

 تراثي سلام تدثثاهمال هعمرتءتالاهن عم ىنعلا ىفاكرارقالا عمةندملا لبقتودهاثملاك ةنيملاب
 نمىنيعلاهرك ذاسل لتقلا,ةيانحلارسف (لةقنأبهلوق) هحرشو رب ونتةلة اعلا ىلع ب وجولاو دو
 [كىوتغلاهلعو ةباورارهاظىف (ىلاملاتدبفةيدلاف هلوق) دسعلا فارطا لمحتتالةلقاسعلانا

 انم»



 هل جرذعام قز رلاو نمترحو رم نسل فلاملاتدب نمئدنعللوي راسل ساءاطعلا لتقل تقو نمالءاضقلا تقو نء(نيذس ثالث ىنمهاناطعن مذ ت)

 ذخأ) هنم ( لقاوأ) نيس( ثالث نمرثك 1 قاناطعلا همه تءرخناف)ءارتغال قزراولةاقلل ةدطعلا ىرودقلا فو مو.بامون ىطعنام لقو ره: لك
 ني:كلاباطعلا تناك اذانذه(اهنم) بجاولا: ]| 00 : يل

 اباطعلا تده> اول ىح>ةيدلابءاضقلا دعب هل مقسما ْ

 ' دعب تجون ُءاضقلا لق ةمضاملا نينسلا ف
 نءنس ثالث نمدارملاو !مممْدَخْوَب العاضقللا

 هيدلا نال بسانهريغوهوانكش لاق ةقفنلا فى. زقتعلا نادكودم زلاو ةمفاكتوملاب طقس لص
 أأمو تلق ا اىلام صوعاهلد امءالا اباه ريغت باسم او دع هيشوأ املا فا وعسجت

 ١ هاءاقءالءادتباد<لامنءةرامعةلدلا لاق ثدح تاراسعلا ض»» ىئهباحرصم هت أر انخش رك
 نآلاف عقو (مهاناطعنه ذخؤت هلوق) ىهتناةلد براقالا ةقفنو:اكحرلا تيعما ذو لام
 نيراجما نم لكو مهاب اطع نم موتمذخ و: ةرادعلا صنو م_مممةداب ز ىوحلاو ىنرعلا هبل ءحرسثىذلا

 ادكح لوالا نمالد,ىناءلا نوكأ لماسعب ىنعملاو طفلل ا ىدح مر ىفرح قلعتزاح وذ وتب قلعتم

 لديهنا لاي دةوانه مدن الو لكسلا لدن ىلا فرصتي قلطأ اذا ل دملانالرطت ه.ذو ىنرعلا حرش
 مواعمريغءاضقلا لبق ةيدلا هيلع ن منال (ىبفاشالافالخ ل تقلات قو نمالهلوق) ىوج لاهتشا
 الانيعتالفةريشعلا لوق مضعب و ناوندإا لهأ لوي مرضعب مالكه لةاعلا ىقنال همفادبتحم هنوكل
 ءزعالارامّتعا نيس الم ىف هد دلارمشعدحاو لك دلة اع نإ« ف أ ط+الح ر ةرممع ل-.ةقواو ىوج ءاضت قلاب
 | لاركلا فصوب ل اقدحاو لكن ال لكلا نم صن ادرف عج لتق اذا هنأب ىبسدقتلا همقعتو ىباد زن لكلا
 لتاقالكن ارابتعانةلماك ةيدناتاقلا نمدحاو لك ىعسحتال لوقب نال ئاقلف ىزحتنال لتقلا نال
 محا مض (ىدنعإل هلوق) ىهتناةب ريضن تاندعد رارع بحو ادقو دم._علاك لاكلا فصوت
 (متاةليةتسملا ينال اءاطعلا تناك اذا اذه هلوق)اندعش ةلئاقماون وكما ذا (ءارقفلل قزرلاو هلوق) اننا

 ىطعاول ىتحهلو5) ىوج توملانم> نمالءاضقلا ني نم هلق اعلا ىلع ةيدلاب و وءاد-ةبانالا
 اهءوجونالرردلاكاهريغو ةءادلاقاذك (ةيدلا لك [,ممْذحْو هل وق ىلا تارم ال,” ةدحاو ةنسفا
 ثالث ذحخؤتاهنان مع اوراسعلارردنعىوحلاح رشىفا 1 فلاخوهو تلص-حدقو اناطعلاىف
 لكف ننس تال” ىف ةندلا عبج ناك اذامت هلوق) ريك والتاؤتحرع ءازساتقلاطم د ننلا
 تبحمنم رثك أ ناك اذاو ةدحاو ةنس ف بحيلقاوا ةيدلا ثلث تح اولا ناك اذاو ىلا لال اق (حما ثلث
 ثالث ةيدلا عج نالزيتس تال” ىف بح ةيدلا ماتىلا هنمرثك أ ناك اذاث نيكنلا مات ىلا نيننسف

 امهنملك ذااراطعلاةلزنعمهقح اجلال (مهقازرافهلوت) ةرو رضدتس ف كفل توك
 قازرالا نمو لصأ ةيطعالا نمذخالا نال (مهقاز را نودمهاب اطع ىف هل وق) ىابزلاملاتيبالص
 ىلاىَدْو: قازرالا نمذمخالاو مهرس. ةطعالا نمذخالا نالو ل_صال | عم فاح ارب_:عب الف فان
 ناوبدلا ىف نيفلت م اونوكمل ةطعالاو هنمءادالا» نو ررمضتءف تقولا ةبافكل قازرالاذا مهب رارضالا
 هحو ( ميدل لك ىفةعب رأ ىلعد ارب هنا ىلاريشب اذ هو هل |و3) اب زهنم ءادالامهملعرمس تم ةرضنلاب نيئاق

 اذافةدحاولا هنسلا ىف هلو اعلا نمد> اولا ىلع هعب رالاز وج وةدحاو هس داب زلا قت دق هنادراشالا

 أ« هردر شع ىنث اهثالثلا سذسلا ىف همدصن امناكم هاردةعب راّودحاولاة :سلا قدحاولابيصن امناك

 ةيدلا نم هناطعف لحرلا بدصد ىت> موقلا ىلعةددلابىذق. و لاق هنالد#© صنا فلاةعوهوةلاحمال

 نالود<2 صن هبال (لوالاوه يععلاو هلوق) ةينامملانعىوج لقأو|ةثالئوا مهاردةعب رااهلك

 جرطفامهردرشع ىنثانءنسن الث ق نوكجب ةءارا ةنس لكى هنمذخأول و ىعارمفيفدتلا نعم
 ثالئىةيدلاميلعع زواذاىن# (اللقاناكنأب هلوق) ىلب زب زحماّدح هغولل فيقتقلاّدح نع
 | برأ مهملا ضدلوة) ىوجممةيدلا لاكءادأ لص ةعب راوا مارد ة ثالث مونم داو لك ىبع نمتس
 ةبانكلا ب> وم نوك,نيسحلادالوا نمىناحلا ناك اذا ىتح فيلا ىن_عم ىةدتمل (امسسن لئامقلا

 ( واتم ليقف هلوق) حاشا نع ىو ةناس اه قل وبلا مص ة تع سنا هز اإو اخ ع دال
 ىءملااذهو هع رأواةئالثنم رثك أدحاو لكس صال تح يرحلا قننل مكلانالن وجت ديالى قومهءرقل

 نأب نانضاق ءز<لؤالا حارلاو ةبادحلا فا ذك نورثكالءانتبالاوءان الاد ا هانز
 | اهحرمشوةاقنلا رابع (2ا ىمعلا قسىامأ هلوق) اهالخ همف كعمل و ل ةاوعل اح نم هنساو لتاقلا

 وح او هل قاما ىلبعأول يح ةطعأ كال
 اهتمدحو ءاضقل ادع لمةتسلل تارعّتال#

 نيتسئالث ىئةيدلاع مج ناك اذا ةيدلا لك |
 لحل إف اعتن اكولو هنس ىاهنم ثا لك-ف
 مهتازرأ ىف مولعة يدلا,ىذق» قزرلا باهصأ
 نافرطتس مث ثلثلا نس لك ىفنينس الن ىف
 جوتاملكف ةنس لكى جير مهقازرأ تناك
 لكى جرت تناكناو ثاثلا هنمذ ون قزرلا
 سدسهنمد+ وب ءاضقلادعب ميرخو روش هتس

 نمدؤي روش لكى جرت تناكناو ةنددلا
 قوتسملانوكي ىحروشلا نم هتصحي قز ر لك
 ءاضق دعب ب رخ ناو تاثلارادقمةئس لك ىف

 لك ق زر نمذ_ْور رثك اوأ موب ىضاسقلا
 لكفقازرامهل تناكناوربشلاهص<ريشلا
 هيدلا ميلع تضرف ةنس لكى ةطعأ و رهش

 (نكج 1 ناو) مهقاز رأ نو دمها اطعف
 هرئاشع ىأ (هنل ف هتاقاعفاساود)لتاقلا

 (نينس ثالث مولع ةدلا( مسقت) هيراقا
 لكى ) هتريشع نمدحاو ( لكن مذ د الإ هنأب
 لعدز لفل مهرد ثلثو مهردوأ مه رجالا همس
 ثالث ىف ةيدلا لكن م) هئريشع نم (دحاو لك
 ؛ رع ورك ذاذك ةثال وأ مهارد( دعب رأ ىلع نينس
 ةنوهرممتةم ىف ىرودقلارك ذو طوسملا ف
 ةدرأ ىلعدا ولادازبال مس تالف مولع

 هنأ ىلاريشب اذ هواهنم صقنس و ةنس لكى مهارد
 لّوآلاوه يصلاو ةيدلا لكى ةعب رأ ىلعدازب

 مق نموك ذا ىأ (كلذا ل يمقلا عستت ناو)
 نانةثالئوأ ةعبرأنمد->او لك ىلعةيدلا
 :ىلءابسن لئامقلا برقا مرملامض) الملة اوناك

 مهؤانبأ مث ةودخالا ( تايصعلا بدترت
 ءانبالاوءانتالاامأو مهو انبأ مث ماسعالا مث

 اذه ىلعو نولخد.ال لمشو نول خ ديلمقف |
 مضي ناوبدكلذل عسترلاذا ناوندلا لهأ كح ٍ

 ىترقالاف ترق الام ريت ناودلا برقاهسلا امامنا لق لا
 ةدس اغا ت او ا |دهاولاةر اس دفضت نم لقأ نوال م. مدحاو لك ىلع + 2ث هيىدهامىقانلادنعواتردعدلك اهو

 ينك اقدح يناماو للا ثيح نم لئامقلا برق أ ىلا لقعلا باص امكمان موماسن || وظفخ بر لا نال ىنرعلا ق-ىق 3
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 اذه سلو تاندلا باك مدةتدقف ةيدلا اهبدارم ناك اذا لوقي نا لثاقل (ةيدلا ىهو هل ةعم عجوق)
 ١ تايدلوقب ناد ,ربلا قمح رئاذجوةلذاعلا ىهو ةردلا هيلع بحت نملنتايدلا ناب نمئذ تاكلا ا

 اا راربوا فذ ازاحم نمنو .:لقاعملال ها ىأ فاضمريدق:. لاكشالا نعس.حأو ةملالبنرششةلةاعلا'

 ٠ أأوهو لقعلا نمق شمس الذ اعلاو ىلقعلا زال ن من وكف لحما ىلع لاسحملا قالطا نم اهلهأ لقاعملامأ|
 59 000 اقفل وا لوكا

 19 ل اوهىذلال ةعلاف هلتةهل سلام لتق نءهنوعنع هنرصن لهأ مهو ناسنالا هلو اعدل ذكحف رض
 1 وهو لقعلا نوامح نيذللا مهو هل اعلا هنمو لقاعملا هعج ةيدلاوه ىذلا لقعلاو لوقعلاهعج كاردالا |

 |ارردلاف فرع (حخناةلقاعلا ىلع ةيدلادمعلاريعبجوم نارك ذا هلوق) طيبا نع ةيلالءنرثةدلا |
 ٌ أءامدةلاهزوجام ىلعمعالادفب رعتوهو ىناولا لاق خل تقلا ةيدمرملع مسقت نيذلا مه هلوقب ةلقاعلا ||

 | دازولو ةلئاعباوسيلمسهنأ عممهلع مسقتةيدلا نأف هنأو رقأ أطال راولتق ة.عامج ضقنلادرمالف ||
 | ةيدلا لانال لبقو (ما لقعت اهنال هلوق) راصتخاب ىهتناىواملاباقب رعت ناك-! هلة ةباوسدلو

 1 هلوذ) ىوجريناندو امه ارد تناكن اودإةعمتيدلا تدهش مسالا اذه معمت لوتقملا ىلوءانغب لقعت تناك

 ' [| ةلقاسعلارقملابذك اذا طخن لتةرارقالا تأ (رارقالابهلوق) ةلقاعلا لعهربخأدتبم (ةيدلك أ
 بحت ةثالثلالئاسملا ف ىأ (ابفنافملوة) ىوجدمعلا لدقلا نعملصلا ىأ (حلصلاو هلوق) ىوجأ| .

 بحام الخ لبجأتلا طرشاذاالا لاح لتاقلا لام قبةدمعلا نعملصلا فاهنكل لتاقلا ىلعتدلا |
 دازبو ىوجةلقاعلا هتبذك اذاءاطخما لّةلابرقملا لع بحامكالذ كون ينس ثالث ىف بحي هناقبالا ىلع |

 نيهاش يشلا هذهش نءانتيش صاصقلاب ىضاقلاءاضق لق دوهدلا ىعوا لوتقملاهاملوأ دحأ ىنعاذاام ||| ص
 نونحلا اذكو ناوبدلا ف طحمل نمت ةيرذلاوءاسنلا نال هموع لع سدل (ناوندلا ل هأ و هلوق)

 نوكراشب مهنأ يمعلاو لتتقلا اورشابولةمارغلا ىتدلقاعلا عم مهلوحند ىف فلة خاو ةيدلا نم مهماعئنثال |
 ةكراشملامدعىح هنال يتلا اذ هملا ريش امج راشلا مالك قأ سو نيدتلا نعةيلالينرعشتلقاعلا | :
 ىلعهلوق) ىلث ل غلاراغص ىهورذلا نمةذوأمىهونا.بصلا انهدارأودالوالادالوأ ةيرذلاو لمن أ .

 "||| ىتيعلاهرك ذاك ت ايصعلا ىهةريشعلاو ىوج ةيناببةفاضالاوةريشعلا مهلهأ ىلعىأ (ةريشعلا لهأ |
 3 كلاملاقهبوهد_عب مسنلا عانتمال هدعب كلك قف لسو هيلع هللا ىصددهع ىلعةلة اعلا اوناك مهل |

 "|| دقن فريك ريغ نم ناوندلا لها ىلعرع ءاضق نما وراما_نلوايىلواةيارقلافةلصاهتالودجاو |
 .٠ || ةيارقلاب عاوناب تناك دقو ةرمعنلا ل ها ىلع ناك لقعلا نال ىعمرب رقتوه لب عم كلذ سدلواعاجأ ||
 "|| ىنعللاعابتاهلها لعاهلمف ناوندلا/تراصدق هدنعهللاىضررعدهعىودعلاوءالولاو فلحناو |
 "|| تلحتاواهريغوءادق مو مأ لوصاقاهباصان مىلو !ءاطعلاوهو ةلصوهاسعف اهباحافةلصةيدلاو |
 ةالاوملا"الوانهدا ارهاورصانتلا لعاوفلا< فوق هنمو موقلانيبن وكي دهعلاماللا نوكسواحنارسكب ْ

 | قيديدع نالف لاق موتلسق نم ن كج )ناو موقلا ن مادو دعم لج رلانوكب نادعلانمدارملاوةبابن |
 3 |تناكال نع ةرصنلا ىهو ةيدلا لمت هلعلاعاستا ىأ ةلعلا ىأ ىنعالاءاستا هلوةو نا.بلاةياغنالف |

 أرصانتلا لص<ناوددلا لهاو هلة اسعلاوه ناك ةرصتلاه,تلد>نكا مرامتعالان اك رصتلاةلعلا

 || ناانلقءاوس لسو هلل هللا لص ىنلادعب نوكحيال مسنلا نالاةلطم ىأ حسب كلذ سلو هلوةو مم ١
 1 لعجىأ هلها ىلعاسولعف هلوقو ضعبا لوقوهو ملص وار وهلا لوقو دواس سان ملصنرال عاججالا ]

 هيدلاو هلوقو هداز ىزد رك ذاك ةيدلاب هلد وأمل لةعلا ىلعدت لاريهتلا ثناو ناودلا لها ىلع لقعلا |
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 همر ش٠ (نكممالنم ىلع) أ

 اةيؤرثةليلهف عقاولا ماحدزالابو بك ارلاماحدزاب لتق نمهلعساقيوتاق لالا تب قهتبدف]
 ناو هلوق) ىوج ف, رشثلا سدقلاورصعنامعش نم فصنلا ةل اور دقلاةلملو جا الط اهو
 |نم ىتنملانعىنعلا قام ليلدب تنناوح هين 2 (ما ماعلا و 5 اع نع ادع هنن نع دقلا قام لملدب تين اوسع تلا ةااع لك لمص. ( لا ةماعلا نزور
 امييلع لتقل ةيدق مهتني اوح ف نودس فصلا كلذ لهأ ناكن اف قو لا نم فص ف ليتق دجواذاهنا
 ناف بوب ىنال (ما نيمسلا ىقدجوولو هلوق) تدناوحلا كلم ممن يذلا ىلع ةيدلافاهمف نوتيسالاوناكن او

 ا ةرصنلا لجال بسام مهب قلعتبالف نوروهقم مما نالوقبامهو مهمل ارمي دتلا ةبالوو ناكس نمل لهإ
 1 اهنا: ىصس ات ىبابزلا لوق نماذخأ لاملا تدم ىف هت دسحتو ىأ (ةيربفولر دو هلوق) هناده
 |هدافموانطش رك ذاذك ةماعلاروسحلاو عراشلاكت ناكف هصوصخ اسمة دحال ريال يقل ىديأ ىف

 | هلقنام ىلع حاتفملا ف حرص هيوالصأ ةيدلا بحت لم_رتعفنم اسيتف عطقن|نانم حديأ ىف نكت مولانا

 ملاذاهلوق) ءىبعسا ف ىلا زةرامعلاك طاطسقلاو هسخاالو ( ةرامعاسر قد سدل هإو) ىوجنا هذع

 درقتلاورردد هلا قد جوولاكفدح-# ىلءولو ةكولملاكنيمول_عم ىلع ةفوقوملاو (ةكوامم نكت
 م لام لاتدءىفةيدلا نوكت ثيح نيك اسملاوءارقفلا .ىلعافقو تناكحولاعزارتحالل نيمولعملا
 ىلعف هلوق) ىناولانعانتش مزلبو ىدعتب ب تح انالاهرسكوءاملا تفي (استحمهلوق) قيس
 هلوق) ىتبعمملعه ف سدتحلا ناهد نوكمف م دبأ ىف طشلانال (ناكملاكلذ نمىرقلا برقأأ
 1 رخآ ىلع ىلولا عذأف ناك ارادةلمتقلاد-واذا اذك (خلاةلحلا لهارم غنمدحاو ىلع ىلولا ىوعدوأ

 (ملاةماسقلا طقس هلوق) لام هل لاف ةيناحراتتلا نع قس اكرادلا بحاص نءةيدلاو ةماسقلا طقست
 ةيادا فاك عمسش الموماع كلذ دعب ىعداول و ينبع عد. لو هيدلاكلذكو ى وعدلاب مزاتامتانيعلا نال

 ليلدموماعةماسقلا وجو نال (طقست المهم نمعم ىلعو هلوق) مهاثريمراص مهريغ ىلع هاو عدي هنال

 ' لاقبالىناولا ىلاةانه نمو دب اذه مهنم هنال رعالا ءادتب |ىنانبالمهنمادحاو هندعتف مونم لتاسقلا نا ىلع

 هماسقلا بحت فيكمهتمدحاو ىلع ىوعدلا تناك اذافةماةلا ىف طرسشة لحنا لهأ لعىوعدلا نا

 ىتحاع.جوولتق منال مهتم لتاقلا ناو لتاقلا نولعت مبمأب هللا ل-هأ ىلع ىوعدل ا لوقنانال ملع
 نم ّنءةاسبلا نع طقس ةيدلاو ةماسقلا نال وصالا د ياو رريغ ىف سوب ىنأ نعو ىهتنا ىئانتلا مزلب
 نيلوأماووك مو حالسلا قلطمدارملا (فوسلابموق يتتلاناوهلوة) حاتفملانعىوج هلا لهأ

 زوار راو هلوق) ةيلالبترسشلا فاك ئئالف جراوخوانيكحرم:ءاوناكوا ق> ةهج ياو ماوناكن اف
 بجاو كلذ لم نع لحما طفح نال (ةيدلاو هماسقلا هللا لهأ ىلعفهلوق ) ىوج لمأتهمف (اولتاقب
 هلود) ةباده دل لهأةءارب تنمذن ىوعدلاهذهنال (ةللا لها لع نك, مذ شنه هلوق) ميلع

 ىذاوردو ىذانالك هلو5) هيادهق حلا تشالىوءدلادرعت هنال (ةندسلا قي ىّبح كئلوأ ىلع الو

 ةلععاذا.الك ىلا ةمسن فاكل | مضن وهو ىوج هلت اسقملا مدعي دب قتلا ةعس مدع ىضتقي اذه (ملا اولتتقا

 دووامداو ريصد ناةيضرع اوناك مهنال (ىل.ةامهدنعوهلوق) بللانءانخشرواسنو ىراذب
 هلو ةموصخلا لق لز ءاذا ةموصخملا ليكى لاكمهتداهمش لمقتف م هربغ ىلء لتقل يلولا ىوعدي تلاطا ظ
 || اذا ىدولاك ةموصخلا نماوج رخ ناو مهتداهش لبقتالف مهتمرداص]اريصق لل نيلت اق مهلازئابءام كد مهنا
 نمدح او ىلع داى (مهنمدحاو لق ىلعواهلوق) ةيادهديش م اهلبق امدعب هراصولا نم جر ظ

 اهعطقي د هاشلاو لكلا عمم_ءاقةموصخلا نال ل بقت ل «بلع اهلها م ن ادهاش دوسثف هنبعا داما لهأ ظ

 فال ارك درخأو هل.قامع هلصغب لولف فرع ب ىهتنا اهلمق ىتلا لة فاك لب ةتفامه دنعامأو مامالا
 فرصتب ىدنفأ فاوز س>أ ناكل

 لوقةلئسااهذهىفةداهشلال ومق مدعن اعلا نعمداز ى :رع لغو دب ادهامبتم ناكجف هسفن نع ظ :

 ا
 أ

 >< ةفشع

 ةماعلا حراوثلاك اكولمم نك, ناو
 لاملا تءىلعف اف تنس ثا

 تدبىل-ع ةيدلات نوه ىقدجوولو
 فدو ىأدنءو امهدنع لاملا

 نومسلا لهأ ىل_ع ةماسقلاويدلاف

 ليتقلادجو(وا) مدلا ( دبي و)
 ريسفو هراعاهبرقب سدل (ةيرب)
 اذه توصملاءاّتسا نمرمام برقلا
 تناك اذااماندحال ةكولم نككملاذا
 كلاملا هلق اع ىلعةيدلاوةماسقلاو ةكولمم

 هّرع(تارقلاطسو)فدحو (وأ)
 ىرقلا ىرقاىل_ءرفز لاقف ءاملا

 ليتقلا ناك (ولو) ةيدلاوةماسقلا

 (ىرقلا بر قأ ىلعف ْئطاشلاباسدتم)
 رمىذلاريسغتلا ىلع ناكملا كلذ نم

 اريغصار م ناكولو هيدلاوةماسقلا ف ْ

 هيدلاو ةماسقلاف نيقورعم موقل

 ءلولم ريغ طشلا ناك اذااذهمرلعإ

 ناوراد|كوهفاصاخاكلم ناك ن أف
 ةصالخملا ىفاذك ل خاكو وفاماع ناك

 ريع نمدحاو ىل_علولا ىوعدو)
 هيدلاو (ةماسقلا طةست دلما لهأ
 ناوزطةس (المهنم نعم ىلع مهمع)

 (فو.سلاب) نيالا نم (موق قتلا

 (اولجأف) اولتاقب ملو اوراحتو

 لهأ ىلعف لستة نع) اوفشكناو
 ىعدي نأالا) ةيدلاو ةماسقلا(ةلحمل

 اوقتلانيذلا ىأ (كئلؤاىلعىلولا
 كتل اوأ نمىأ (مونم نعم ىلعوأ)

 لهأ ىلع نكي دقه اوقتلا نيذلا
 ميقي تح ئث كلو ىلعالوةل حلا
 ىذايالك ىرغصلا ىواتف ىف وةضبلا

 3ضط تااراتتقا ىذاوردو
 كلت لهأ ىل_عةددلا سقف ناكمىف
 لافناو) ةصالخلاىفاذك د احلا
 ةلخا لهأ نمىأ مهنم (فلوسملا

 تقرعالو تانقأم هقانفلح دب ز هلق

 صعب ةدابسش لطب ودي ز ريغالت اقدل
 ريغيأ (مهريغ ل تك ىلع ةلغالهأ

 للتةلاىلولا عدا اذا (مرخهدحاد) ىلذق ىلع(دأ) ل.ةتام هدنعو هللا هجر ةف.نس أد اع هلا ل-هأ



 (نيعملا خت نءثلاغلا ءزجا) 10

 انا فسوي ىأ نعو (نيرتشملاناءف)
 ناو) نرتشملاو ناكسلا لع#ه
 ىل-ءةكرتشمرادف) لمتق (دنو
 هيدلاو ةماسقلاىأ( ىهف توافتلا
 تعيب ناو سؤرلا) دع( ىلعإ) نوكت
 بيف دوف ىرشملا( ضب لو) راد
 ىلعف) رام ءارشلا سلو لشق

 (ىلعرابخما ف و)ةيدلا (عئاملا ةلذ اع
 ناك اذا ىأ (ديلاىذ) 0

 أد دعوامهدنع ميلعمدقتي نم لاوزل ملا تلقت ةبالولا نال( عاجالا,نيرتشمل ىلعف هثوق)اضبأ
 |نعو هلوق نمحراشلا نار طن عامجالا ىوعد فو ىندعمهجازب نه لاوزلةبالولا مف تصاخت ف سوي ىنأ
 | لعيتاهنا اضيأ هنو (حلاف أن عو هلوق) نيرتشلاو ناكسلا ىلع بحتاهنافسونفا
 [اريدتلاقريثكلا بحاصمحازب ليلقلا بحاصن ال (سُ راىلع ىفنةرق) ىوجناكجا

 . ]/هدنعديلاب ظفحما ىلعةردقلانال(دءلاىذةلق اع لعهلوق) رردو ىننعربسلاو ظفحما ىفءاوساؤناكف
 || بنكل كمل ىلع لدتتناكناودسلا نال (حادوه ثلا دهشن ىت> هلوق) .ررد عم ىننع كل نامه دنعو
 || نأ ن بب كلذ ف قرفالو ةعفشلا قاقعتسال ىتكنالاك ةلقاعلا ىلع ناسمذلا اعمال كننالف ذلة

 رستم

 || ةيدلاةوق) انتم طضاذك ة فينح ادن عهريغوأرادلابحاصوه ايف دوجوملالدتقلانوكي | ك6« هد -الرابضعسلا
 ْ كالملا ىلع ةماسقلا ىرب هنالر هاظ فسوب ىلا لوق ىلع أذهو (ما باكرا ن ماهسف نم ىلعو ةماسقلاو 0 يس

 الا كا الو يالا كلا نورد ايغيتيفلوضو لقت ةنيغ لانامموق ىعاماوناكبلاو | 0١ نتن حد
 [|(ةمت)ىدنفا ىناوبك ارعج فاكل ادي دشثوءارلامضن تاكرلاورامتحالا نعانتيش اقرتفاق لاو رست نلت امي را اا 01/5229 ىدتفا ىناوبك ار عج فاكر اد.دشت وءارا مذ: تاكل اورامتحالا . عادات فام تناك يرسل هلك زر

 ' || ةيدلاو ةماسقلا ف باكرا عمشلل املا لوحدى هريغو فسوب ىلا نمب الخلا ن ادمفي رامتمالا نع قمسام

 || قونلاوهو حالم عمج(نيحالملاو هلوق) ةافت امهنمدحاو كحوهف ناك نافمهعم نكي اذا اسعدبقم
 . | انالخامهدنعئ همزادال ثحمسهعم نكرملاذاامفالخي فالخربغنم (حااكلامناكءاوس هلوق)
 [كملفعالا عراشلا فالخي ةلحلاع راشاذك ( ةلحمدوح سى ليتقدسجو ناو هلوق) .فسو ىلال
 (حاءابرغلل د عسملا ناكولهنالهلوق) ىيعميلاربب دل نال (اهلهأ ىلعةيدلاو ةماسقلاف هلوق) رردلا ف

 ىارلعولام نيب هبف قرفال لا لهأ ىلع بوجولا نوكن م قبسامنا ىلع لدن مالكلا اًده قابس

 دهش ى>ةلفاع لقت الوإ هلرادلا

 اذا ىتع (ديلاىذلا هم ادوهشلا

 هلراذلانوكتن'ةلةاعلا تركنا
 عماجلا ىف رك ذمدب ىةعبدو ىهاولاقو
 حاضرالاف 1 ذو قافت الاي هناريغصلا

 ,دتف ىناملا لع ملاذ اايروك ذل محاد بقت ىناتسهقلا نعانتيش لقن نكل اع ل مأ ةز خا دعم ا فيو ىأد نعامأو امهلوق ىلعهنا
 تالحلا برقا لعفاسيرق ناكنادالاو تالحم نعام انناكاذا اذه(خلاعراشلا فو عماجم ا فوهلوقإ| 7 2 ابشلا 0 0
 عراشلا ف ةيدلا بوجواولاق ث يح عراشلا ىنمهم الكف اتا هنا لعاو هجرشورمونت ةيدلاو ةماسقلا هملا 5 0
 ةيدلابوجو لاق نملوق لمس نأب ق.فوتلا ل_صح هنامىلارردلا ىف راشأو ىرنا همد ءوةرات م 7 0 00 8

 |٠ نكلىدنفأ حونةمالعلالاقرانعالاعراشلا ع همدس لاقنملوقو ةلغاعراش ىلع ع راشلاوف |.( نم 0
 ١ || لعديف فئاوطلاعبج رورم نكي نأوه ءالعل ارثك [لاقوهاممظعالا عراشلا ف مالكلا 0 0 00
 0 لخاد ناك منال نادل لا ج راخ ةباسنلا بحاصهدبقو اوجراخو |نادلسلا ىف ناكء اوس ل . 0 ١ َت 2

 م ائم .رردلا قءزك ذامن العد هنمو مهمل عةبدلاو ةماسقلا نوكستف ةلل |لهأ طفح ظوفحموهف نادلملا 7 1 5 7

 ٠ | نا ىينيف هياهلاق ال فلاخع نادلبلاحراخو قاوسالا قةعساولا قب رطلابمظعالاعراشلارسفأ] يل لمادة (اهلهأ
 : |هدازىزعو ىدنفأ جون نعانضش ورك داك قاوسالا ىنةظفل فذحيو ناداسلا بر اخرككذ ىلعرصتقب
 3 اريغوهو ضاخملاالوأ قد رطلا مسق هنالرخأ هجو نماض:أ هد ا ةمرردلا باص ىلءناملعاو اضا

 ١ اااوذافنلاق م-ظعالاعراشلاوةلحملاع راشنبب ةيوستلا اذه هعسقت نممزلفمظعالاعراشلا

 . || نوكيدقو هلا لهالابرثك أ هيفرو رمل نوكمام هللا عراش ن اوهودرك ذ ىذلا هجول | نمامهننب قرفلا

 . || قير طلاك ةيوسلا ىلع بف فئاوطلاعسجرورم نوكبامهناقماظعالا عراشلا فالذماضب أ م_هريسغا
يملا ن أب ةيلالبنرمتلا فهبةسعت اذفو كل ذك سدلو عساولا

 1 (اةفانسيلامدلحلا عراشم دارملانوكي نأ 

 ١ | ىلعنوكت ةيدلاو هلوق ) ىلع رز لكل قى قة الاذو لّدقلاةمهتىقنلاسمنال (ةما-ةالهلوق) خلا

 | هلق نم ىرديالوالجر اول تقف ةمجلا موب سانلامحدزا اذااذكىنيعةماعلا لامهنال1 (لاملا تيب
 مسا

 ءابرغلا همف ىلصن نأ:ءابرغلل ددهمملا
 اذكهيناب ىلع ةيدل او ةماسقلاف
 (قو) حرشلا نعالقن ىشاز ىف
 عراشلا قو عماسجلا) دعما

 نوكت (ةيدلاو) هبف (ةماسقال
 روسحلا اذكو(لاملا تدب ىل-ع)

 ناكنا قوس قد_>وولو هماعلث
 ىلع بحت فو ىأ دنعف اكولم
 كلاما لعب ةامهدذعو ناكسلا

 همو دق



 ة؟١ (نئنكحسمالم ىلع)

 0 سب حم

 ىلع لّقلاىداناورادلا ب>اص ىلع ةماسقل او ةددلا بحترادلا تحاص ىلع ىلّقلا لمّقلا ىلو ىىدا ا
 ه-فنرادال.:ةدجو ناو ةريخذللاب زعم ىهتنارادلا باص ىلعةددلاو ةماسقلارتالفرخ ل حر
 51 ذام خج رتلا ىف هفلاذو 5 ةدلا ولدك ىف هنو هيف ئثالامه دنعو ةفماح ىلإ دنع هلنث رودلة اعىدتأ

 ه-فةنراد قدح ونا هتثرو ةلقاع ىدنو هلو5 نم فنصملا هلع ىثمام ن ركحصذ ثدح ىناتسهقلا|
 فادخااذا اذهو لستقلاةلؤاع ىلعةيدل!بوجوب لق هنان راعشا همفول اق مث طومسلل ءازعو حصالاوه '

 ثراولا هفلذ مث ءاراصو ذفنتو لتقل نوهدهندلا نم ىضقي ىت>اولةعاود< ناو ل.تقلاو ثراولا ةلقاع
 اذهو هلوةود ل ةبافكلا فاك هلاثاربم نوكتو هتلق اع ىلع ة.دلا بحت هنافءاأ وتعمل اواىضلا لتقاذا مك
 ىتحهلوقو سكعلا,وأ هتثرو نود ناوددلا ل هأ نم لل_.تقلا ناكولاكليتقلاو ثراولا لَو اعفلتعخا اذا
 ةندلابىضقولذ دق اعلا تدحتااذاام ىلع عد رفتلا قب رطب هرك ذي هجوال لا لمتقلا نوددةددللا نمىضق

 | 2 5 2 000 5 2 1 .٠ مه .٠

 يس تن ا قالذع ردهوهف هن ةنراد قال. تةاكمد>وةنازخا فو رايتخالا نعاخش موق ل بدال يريد ميزة || هفنراد الدق بتاكملادجو (ةسقت) ”كمحفلتجال عصالا فال ناك ناو ليتقلاةلتاعإ ع
 م

 نوددم نوذأهرادب لق دجوولوالاح ةددلا نمو هّتعث نمل قالا ىف يس نا هملعف تتاكمرادىفولورحلا

 ططرأ

 0 "لإ: 00 5 || دنع ةردلاك ةما..قلا ىفهعم لخدرددلب ىفةرضاحهتلقاعتناكاذاو ناهريلا ىف لاق( هتلقاع ىلع ةمدلاو ا

 0 0 5 رك ذوامنغاواكحولاكهءلعةما_ةلابوجوىلا عجرم لوالا فدو ىألوةوهود جو ةقن ىأأ

 ا / 0 00 (خلاةيدلاو ةماسقلا ىأى هو هلوق ) ةءاالشرمشلا قاذك اموندب قف وونبتياورةلئسملا ف ناةناهتلاف

 2 2 / ن | لتقلا ىلولاىعدااذاالا مق ال ةطلا لهأ ىلعةيدلا لعج نالرظن هفوردلاوةملالمترعثلا فاذك

 نولر به“ 0و 0 ىتش و لاق ثي> ةيلالينرمثلا فهي فرتعا|ك ةطخملا لهاةلق اع ىلع ةيدلا تناك الط داعداذاامأ ادمع

 معن ناكل لور || رك ذامنا ىلع ىبتناموتلق اع ىلعاطخلا قو موءلعدمعلا ىوعد ىف ةءدلا بحت هله ىف مّدقت كل مسصغتلا|
 عإ ل ف فلل( ىعداءاوساةلاهم هلة اعلا ىلع ةردلا بوجو هياوراارهاظو هانمذق [ك ةياورارهاظ فالح لم_هغتلا نم

 1 7-0 2 و 1 ح رش ىفاك ةماسقلا اجار ىهو ىف ريمذأ !لعج باوصلا ئوجلا د.سلا لاقاذه نعوادجوأ طحن لتقلا

 ار 9 لهأ ةلقاع ىلع ةيدلا نأب حرص ىبابزلا ىلع ىلشلا اذكو ىسوتنا ةطخلا لهأ ةلةاع ىلع ةيدلا تال ىتعلا |
 ىك/ || ةطلالهأ ابن هلم ىدجواذا ىأ (ةطخم ا لهأ ىلع هلوق) مهضع مالكفام ملعت انهنمو ةطخلا |

 هلوق)انخش نيرتملاو ناكسلا نود ةطلا لهأ ىلع ةماسقلافمهضعب نم ىرتشملا امةوادحاوولوأ 1 44

 نوكلعنذالاو (نيرتشملاو هلوق) انش صصاغلاو نبترملاوربعتلاورسأت سماك ( ناكل |نود
 لالا نمو: باخ ةطخلا لال عامت امهمالىفاتسهق كلما بابسأ نموريغوأ ةيصولاوأرهماوأ ةمحلاب |
 ضع ىف افالخ د اوصااوهاذهو لثا-هىأ (لودعفانهو هلوق) رردعبتلان ودل كا نوكي

 دحأ دو ىيمةماسقلا ف ناكسال لودتدال هنا هاصاح (حمااهدحأ هلوت) ىوجاذهو هلو نمسا
 فذصملا ملاكى نيرتملايدارملا نا ىبعارمد::و هلوعشل كالملابريعا ذو نيرتشملاوأ ةطخلا لهأ نم
 نامهدحو ةطلا لهأ لع بو>ولا نادارملاووخأ تيدوأ ءارشثلاب مهكلملا تئولاسممءالاوهامأ

 للعام ااهمنانأحإ راشلا لوقو خادطخلا لهأ ىلع ىعو فذصملا لوو لل. ]دب نيرمملا ىلعفالاواودحو

 نالاعبج مهلعوهفسووبألاقورردلاة رابع (مافسووبألاقو هلوق) نيرتشملانودةطخلا لها
 ةيدلاو ةماسقلا لعجرلسو هماع هللا لص ىنلا نا ىرتالأ كالا ان نوكست اكىنكسلاب نوكترمب دا هن الو

 نورقمربمح لهأو ناكل الة عقلا ةرصنب صتخاوهعالاس لا نااهفوري.اناكساوناكن او دورملا ىلع

 ىدنفأ حوت هركذام باو ا ىف يأ | نكسلاك المال نسب اناكساوناكن اوهلوةو ىرتنا مك المأ ىلع
 ىبتنا لص تمون ىهو ةعاجلا ةناو رك عقواك ملصأ| نم رق ريب مث لمق ناكل هس نهلل | دمع لق نأ ْ

 ا ا ا بح سا ل ع

 تا ا



 (نيعملا مت نم ثلاثا ءزحجلا)
© 

 [ىس:نمرثك ا وأ (ليتقلا نديدجواذاوهلوق) ىليز هماكحأ همه ىرخت ارهاظ ترضلا دش
 ْ اذه ىلع سععسنت تملا ضع دوو قىأ اذهىف ةزانحما ةال_صور ردالوأ سأرهعم ناكهاوسندنلا ْ

 | ىزع ندملا فصن نمرثك اوأ هلوق تحت ل خاداذه ( سأرلا هعمو ندنلا فصتوأ هلوق )د اده لصالا ا

 نمألاةداعجرضالدنال (هنذأو هنيه نمل ب مد فال هلوق) البتق نوكي هفوج نماواسن ناك |

 م الف »انعم ىف سدل لقالاو لكلا كحرثك القو ندسلا قدرو صنلانال (هفملع ىدالف هلو ) 1 1

 0 | ىرقلا ف هفارطاد_-ون نأنتدحاو صخش هل. اقعتاماسقلاو تاددلا تعمجحاال هانريتع ا اناوأو هن قد "ا

 3 ًاريبكلاك نانوك< رثأامهبدجواذا ىنع (طقسلاو نينحما اذكوهلوق) جايز فورعم ريغوهو ةقرفتم

 0 00 ماتنارهاظلان ال: (قاخماىئان
 ||| ىايز سفنلان ءارطخ لقأ فارطالا ن الر هاظلاب ءركذو ىصلانمعىديدلا تملا مئاوارهاظاتمم |
 ةلحا لمة ناىلوالاو ةءاد نم لاح ئاساهعم هلوق لج ناىلا|ذهسراشأ (قئاساهعمنوكل اح هلوق) ْ
 ارساهةوس ناك اذا |اذهو ىوج عامسلا ىلعروصةمهذوذشو هتلق عمةركتلا نم ىلاحما :ىجمنالة فص |
 | هنا ف سو ىأ نعو ئمدتلا فو ةرهوجلا نع ةيلالبنرمث هلع ئذالف اراهجارابناوقاساذاامأ اممم

 . دما لهأ ىلعةماسقلاوهيدلافدحأ ةرادملا عم نكمل ناوامغةةهاهةوسب ناكااذاالا ىثاسلا ىلع بدال

 .٠" []| ةزانجاولع عرق ىهتناةيادلا هيف ىذلا عضوملا فهدوجوكدرادلا ىلعهدوجو نال ل دتقلا مف دجو تلا
 | ناكاذااذهو هلوق نم ةلالبنرمثلا نع قبسام نارهاظلاو زمزلا نع ىوج هبف ئيثال ل .تقوهاذاف ةرهاظ
 || عررفلا نم ق رسام هيلا عشب وهلم بك ارلاو دئاقلا نوكمن ا ىتسشنف ىثاسسلا صنعا حلاارساهقو#ا
 | مهلعةيدلا تناكبكارااو دئاقلاو قثاسلا عتجا ناو (هتلقاع ىلع هتيدف هلوق )لا ةرهاظةزانجاولج
 | قال ديادلل نيكل ماونوكم ناطرتشم الو مهراد فدجو اذاكر اصف ةلحغا لها نود م جسدي | ىف هنالاع<ج

 أك اسنك1 ناو اهكلامولارادلارببدتواس نكلامازوكيل ناو ميملا ةبادلاريسدت نا قرغلاورادلا
 || (حلةبادتردولو هلوق) ىلب زامبندب قرفالاذه ىلعف ةيادلا كلام ىلعةيدلاو ةسماسقلاو اهدي
 |ىناتسهق نيل قوانيتاحوا نيتكسوا (نيتيرقنيبهلوق) ىناتسهقلا نعردىفافتاةدادلايدسقتلا
 5 |هبفدجو ىذا! ناكملا ناكاذا اذهاورلعفانوتساناو (ةيدماوةماسةلااممب رقا ىل_هفدل وقل

 0 |نوصح ةعاجواو صوضخم ادارملاو د-لاو كلما ىذ ىل_ءفالاوددالو دال كمال احلم لبتقلا

 "|| تنيىفا وجو نعربو:2ا|ىفام هفلان و عت ادملا فاك دح | ىلع ةيدالو ةماس الف نماسملا ةماعلولو

 01 ْ اردهاهف ليتقلنوكب نا تسب ملاظ ةكوا_هملاضرالا ذحاولفردلا فاك هسةحلادءلار دارملاو لاسملا

 1 ىلع ةيدللاو ةماةلاهةمول_«مبابرا ىلع ةفوةومرادوا ضر اىفدجو ولو هيد بصاسغلا ىلع سيل هنال

 7 جزخمل نيمولعم مءلع فوقوملانوكم دسسقتلاو ه.ف دج وول كوهف دا ىلع ةفوقوم تناكناواهجايرا
 ْ هروطتساام ىل علاملا تدب ىف نوكتدردلا ناف نمك لاو ءارةغلا ىلءاسفقو ناكولاك نيمول_عملارعَ
 | ةنرقتوسبو ةسرق ضرانم,دجواذاهناىلارعش اهب رق | ىلعف هلو نم قدسام نا قد رافغلا مه ىف
 ١" || كم ناك اذاهوق) ىناتسمةدحا ىلعئينالفالاو هللا خا هلها توص ناك ث يح برقالا ىلعاتناك
 ١ [[ثوفلا هقحي ةفصلاهذهبناكاذا هنا ههجووة.لالمنرسشلا فكن اضضاقدب مز (توصلااهلهاخلس

 . [امصتتع ىفلاق ةغرافو ةلاخولو (ناسنارادؤدجو ناو هلوق) ةيادهلا ىف (كاورمصق دقو ةرضنلا مونكمف

 0 ةقشح ىنادتعرا دلاب ردة أع ىل_ عدن دلاو هماسقلا بحت ىف انة دج و ةقلغمهغراقراد تاطقثلملا

 1 فنون وب العجو ىكسالراسشعاالف نك الان ود هدب ىف ىه نم ىلع بحئرادلاةريصن نال دو

 |[  مان اع اذكى بتنا دل, صعارادلابحاصف نكمل اذ اف دملاب صخا هنال نك [لا ىلع بوجولا
 | هصنام ةءناهراتتلا نعانضش للقناذهو هملع تقلا ىعدا اذااعد.قمرادلا نر دِلق اع ىلع ةيدلا بوجو

 | أ

 ا
1 
ْ 
 ْ د
١ 

1 

 ىدا



 1189 (نكبساالتمللع)

 هلة :املافالعخارخآة ملال نرعشل | ىف هل ث هو طوسدلل ار زعم كلل انما نعردةءاورلارهاظوهاذهودمعلاو أطخلا
 حاأطخلا ىم.ملةاعغ ىلعو دجلا ىوعدىفاندغعةيدلابموماع ىضقي اوفاحا ذا لاق ثدح ناهربلا نعالؤا
 هلوق هلناقم ىف قالطالافثوالاد>و نا او ىأ (اقلطم ىلولا فاصالو هلوة) مههضعن م الكف امل عب انهنموأأ

 اللعمىفاتسهتلا ح رصدرو اهتم ناكولال لماش ىلولا ف اصالو هلو قالطا نا اعاو حلا ىيفاشلا لاقو
 عقوتةسلاح ةئيرق ثوللاو (حاثولئلانهناك اذا ىفاشلا لاقو هلوق) عو سثملا فالح هنأت
 نمىعذلل ده رهاظوأ مدل هنمع داو ىلع لّقلا ةمالع كانهن وكم نأب ىعاملا قد-ص بلقلا ىف
 نسج ءاملوال |فاحتسا هلوق) رردوول:ة هللا لهان !لود ءريخةعاجوأ لدعةدابشواةرهاظ ةواذدع

 ىورام مهنة يدلا ىتفاشلا بجو اديدحلاىف نكلدجاو كلام لاق هيو صاصقل ا هلف كولا فا اذاف (انمع
 ىطعاول مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اسنأو هواتف مهنا نوه نم مسقبف مال_ لاو ةال ل هملع هلوق نه
 ىوسة ركنا نم ىلعنمعلاو ىعدملا ىلع ةندملا نكلو مهاوماو لاحرءامد سان ىعّداال مهاوعدب سانا
 ةحمزابالف ثي دمنا لها نمةعاج «ةعضهوورامو دحا و مكامهف محو لاومالاو ءامدلا نمد كلذ ىف

 نمحاولا قف نيموتلادووملا ناعاناوضربلا!مرملع اراكسنا ماهفتسالا لمس ىلع كلذ لقانا تدم نئلو

 نوكرشم مهو مهناعان ىضرن فك هولتشول م-.نااندع نيسةدوهكثربتفا مسو هيلع هللا لص مهلا
 ريغم-ملعنوعدتاعف مهلع سلا رافك اواكحن اودوهملا نا لاق مال_لاوةالصلا هماغ هن اكسف
 1[ اوعديدووملا ىلع بتميال كا ذك امينوةمستف كراعأ نيمبسم نكن اوكسنم لدقبال كف مهناعأ
 5> نوك:ف.كف ساف قاقحسال ةدص تل نمعلانالو رردملا فاق ىنيعمهناعاربغ م-وماع
 اض,أولاملاىوعدقدحاودهاش عم جف املا دنه ةحاجت وكدهعانذشلاقنكل سفن قاقحتسال
 ام_هدحأ نيعضوم ق ىجفاشلا عم الخلاف (اويرباوفلح اذا ىفاشلا ل قو هلوق) ةدقد رملا نيولا ىف

 مالسلاودالصلا هيلع هلوق هل ىتنعنيعلاردلحلا لهأة ءاربقىناسثلاو هلاقالاندنع فاصال عاملا نا

 هءلع عدل ةيريمنمعلان اعرمشل |!ىف ديعهنالو اهناعادووملا كثرت لهس نءللادع ثددح ىف

 لوس يد ىقةيدلاو ةماسسقلا نين عج ل_.و هيلع هللا ىلص هنااسنلو ىواعدلارثاس فاك ةمزلمال
 ىلع لو دوريلا كريت ماللاودال_صلا هيلع هلوقو اههتدي رع عيجاتلومم رم أ نيداب زثددح قو
 ةرمنيسج+ فلحادحاو ناكن اف (حتاددعلا ممل ناو هلوق) ةباده سحناو صاصقلا نع ءاربالا
 فودولا طرت_ثنالو نكمأ اماهماتا بهف صنلا.بجاو نمسا نال( حما فلحنار 11 هلوق) ىلا سوق

 راتغاو ىر ودقلا فو مي لعاقنوس+ (عفربنوس# تل هلوق) ىجل زصنلابتنث اعف ةدئافلا ىلع
 نم موهقملاددعلا ىلع دباعلار ثلا مب لعاف نع لاحت ىلع بوصتمهنانهحوو ىومنا لاق بصنلاب

 موهؤازحا تايكت سسك, عب ئشلا حلاق ثمح حابصملاةرامع ىلع ل دياكرصاق م. نالالوعفمال ماقملا
 نازوهو ىهتنا هتس.ءوهتمكأ لاقي فيعضتلاوهزمهلاب ىدعب مانووف نيثالثهمايأّة ذه تاكترؤشلا
 هرورضالذا (كلذ هازومالف هلوق) رصتالةصقانلا لاعف الان الهرب نب.هنوريصت ىععاصقاننوكي
 رردلوق نعل او مهلا لوةلا لهأ نما لامهمال ( نودكثو ىص ىلع ةماسقالو هلوق ) ىوجذئاح

 قراح للعتلاادهوررداهلهأ ىلعةماسقلاوةرصنلالهأنماسدلامهتال (دسعوةأرماو هلوق)
 هلوق) ىز عامه هومعت نءىغتسالالقتسالاب رهاظ لدلعت امهم ناكانواضد أ نونحلاو ىصلا |

 لاق (حلامدل.سوأهلوق) ىناتهق قاحلارمصع نونلارسكو أ نمتتفب قنخوأ ب .رضنم (هيرثأال
 ربونتءرك ذوا (هريدوأ هفوأ هغنأ نههلوق) ىوجهيرثأال هلج ىلع فاطع ليسوأ ةلج حاتفلا ف

 اهجرف نم مدلارخولا ذك ىتبعل.ذق هنا ىلع هءلدت الف :دام مد|اهنمب رق راخلا هذه نإل
 ةيناخا نعةيلالمنرمث ب رضرم_غ نمدح واذااعديقم عضاوملاهذهنممدلا جووخنا ملعاو ىناتدهق

 نافوسأر نمالزانن وك« ناوهواض أةءلالمن سل | ىف هملع صن هذ نم , دلاج رخاذامد ا دقق 7 1
1 



 (نمعملا خذ نم لاثلاءزحتا) 5
 أةماسقلا نسا نموابلا ةجاسللاهنامب ىف حرش هلئاقفرعبملاذاةماسقلا ىلا لو وب لت قلارمأ ناك ال
 أامدلا مأ ميظنعتو ةبدلا باحايرادهالا نعل وتقملامدةناصو صاصقلا نعلتقلاب موت. نم صالخ
 ىههوق) هبا ةروهشملاث» داحالاب تن ناعالا نم نمسا نيمعنو نامالا رارك-تباهرطخو
 أردصم اهنامهضعب لاقف ةماسقلاىناوفاتحخا هغللا لأ نا لعار دعم مسائأ (ماقالا ىنعع مسا
 [فلحازاةماسق مسقادق لاق م.قلاكن علا مقل ارةماسقلا لاق ث مح هتباسبت ىف ريثالانباهراتحاو
 ًاماسقا هللا مقالا ق.نيعلا سقلا لاقثدح برغملاف ى زرطملاهرادخاو رد_صم سا ممضعت لاق
 |( ىناثلانيكح .ءولوالاىن.علاراتخاو ماسقالا عضوم عضو هنممساة ماسقلاب ىضاسقلا كح مهوقو
 ارد صم ىهىنعلا لوقو لاق ثيح ىو ا ذ.سالاعمتمهضعن هرك ذامطوقس لع هنموانخشهركذاذك
 || نوكاهطرثو ليتقلادوجواهدسو (هلهلا ل هأ ىلع سقتناسعاىههلوق) رطن هيفةماسق مسقا
 ظ الو تقام مقل لوق انكر ونيس لا ليكن رثأ تدملاب نوكم ناوارحاسغلاءالق اعالجر مسقملا
 | لوكدلا دنع ةيدلابو دمعلاىاونأ نا فاحت ىلا سدح اواوفلح نا ةيدلارءاضقلا اهكحوالت اق ل تلع
 ارك ذ اوس ناك ذا ىنعدةملالمثرمشلا ف لاق (حادجو لست هلوق) لكلا نبا نعردو ىلش أطخما ىف
 دعقلاو ةماسقلا بجتفاد_.عناك اذاامأوانونحم و االقاعا.مذو ل سماريكححو | اريغص ثنأو ا ناك
 0 7 2 اذكوةعهبلارددعلا فسوبوبا قمماو عاهملاو لاومال ارثاس ىف ةماسقلا بحتالو دس كإ مريغىفدجو اذا

 |ىتاكملا ف نينس تال ىفو نوذأ | ءامرغلل لاح هلق اع ىلعال ىلوملا ىلعةعقل امومغف نوددملا نوذأملاو نيل لاو تخيم

 فسوروأ لاقنويعلا فو ىهتنانينس الث ىف طخؤت درعلاةمتو سلات اعقاو ىو عنا دملاقاذك ك7
 | نيف (ةلحم ف هلود) حاتفملا نعىوجدلةاعل | ىلع ةعقلا نا هنع ىورودسعلا ةعق هلق اعلا قع ال

 أةماقايوأ هرارقانامالتاقلا اعورردةماسقلا طق:و مصختاوه ناكرعولذا (هلتاقردي ل هلوق) ىناسهق
 نملاحا* ىحي نا همفو ةفصلابت ,ركتلا صصال ىتدب (الاحنوكي ناز وح هاوق) انضشةنب عملا
 تزاككاوس (متانوسج فاح هلوق) دجوىرتت_لاربهغلا نمالاح هلعج ىلوالاف فرعضأ دما

 و

 ىلع ىعداولو قابلا نعزيمتءال هملعىع ملا نالنيعمريغ ضءد ىلعوأ هللا لهأ عج ىللع ىوعدلا سل ار 0 1 3 -ٍ ا
 ةياو ريغ فسوب ىنأ نعو هيلع دد تاكل قالطاو تاوحلا اذكف أطحوأ أد_ع نيسعم ضع 41 0 00
 "|| فلق اللاقنافةنبكلأ ىلولا لاقي وةللا لهأن منيقاملا نع طقسن ةردلاوةماسقلان الوصالا | 5 0 فانز
 1 ىلولا فلحالو فنصملا لوقدعب ىننع هلم ةغيشح ىلا نع هراملانباىورو:دحاو اتبع هباعىعدملا 75 ا 5-9 8
 1 مهو ل_ةقلاب همت نمراتءهنارهاظلاو هملا نيرعتلان وكف هة>نيعلا نال (لولامه ريما هلوق) ل ا
 || م-راملورردلتاقلارهظف خلبآةيذاكلا نيعلا نءمهزر تنال هللا لها ىحلاصوا نايشلاو هقسغلا 1

 "ا ئنهبف (حافاحهلوقل ناسهلوق) ىوجالما مامالارمتتي لهل ىلو الروك ذملا ليتقلا ناكولام
 ]| هوث) ىوخللا ناسلالب ناسببلا فطعىنعا ىوهخلا نابسلا هيدارملا سد هنأب ببجا ول. قاذكوربدتف
 0 | اا عر هدجو هلتك هنا لاغحال ( مما فلحادنعاماو عبجتا نمةراكسحلا ليس للعاد_ه

 "7 11 تلعامهلوق ىفةدئافىأ لسبق نا هلالتاق ناك هريغ عم هلتق اذا هنال سكعد الو اعبج ىنعبم انتقام

__ 
 || لوتةملا لو ىاىلولا هقدص.ف هللا ل هاربغ نههريغد.ع ىلعرهب وا هرارق | لمعيق هددع ىلع فلام
 | لك نمو(حنا اوفاج نا هلو3) ىرودقلل ىخ 53 ارض ذم رم نع انتشال لها نع رحل طقسنف
 || ىداولامادعلا تق ىلولا ّدااذااذهو ىوعدلا باكىف ىاابز اعوج توعوأر غبوأ فاح ىتح سدح مونم
 ْ ىوعد مو هعلطا (هيدلا هلال أةلقاع ىلعف هلوق )ةياهتلا فكل وكتلا دنع ةيدلايءاضقلاف أطخلا لق
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 هب سمو ىلع) 1

 بضصا اغلا (نم#*الىب م2 وأ: ءاه ا ىن 7 222 2272507
 واةقعاسبإ ىصلا كاذ(تامناو) | ريغصلا عم 12 قر مالنللالار ف رتادكتسو فالخالب ريغصلا عمال اق. ةلئسلا|
 ديلا هش 2 1 نأ نم ةبادملا قير ةامءذه قةلاضإو ةقباسلا و فلاخ ثمح دن قرفلا هءانعلا وا دكحأل

 هللا عفدولف كلاملادب قتناك ةسناثلا نال ىلوالا ةانحما ىلوأ ماع ضوعهب جرب رب ىذلا كوالا |

 59 مم هن اعل نام نءاضوعلعحنأن كى ةلسملاهذهىامأ قاقشالار كت اناث أ

 0 قرضا مىاتناتاة ان ماسوع وصورت مكانا مذا ئدوالف فصاغلا
 را حلال | ةرعترووهغلقوحا اهعلاف دملاو مضلاب ) :ءاغ هلوق) ةبادحلا ىراق نع ىلشةناثلاةءانحتا |

 رس 001 مانو | ناب ق) كد تبث تال فروع ىصورفةيخاضانك توا اسلاك
 ركذ نعال هسفنن 0-2 0 | بصغلان آل (نيهجولا ىف نع غال نأ سامقلاو هلو ) ىناقنالا ةينايبلا ن ءىوجلمهمابو (ةهلاإ
 00 1 1 ىف سعلا قعاوصلا ناكمىلا هل قنب دست ىالثالاب لب بصغلاب نهض الهنا ناستسالاه جو قةضنالر #1

 0 10 ماانناهزلا 3ك ىجنا همف تلغي ناكم ىلا هلةنول ى- نكس مالا فال خاب ف لت ال كلذ نال ىكحاو# فالخع تامملاو

 ف ا ملا أ | .ذفريبكلار لا لةنولو هيادسلانعردما اك ابدمست الق هيوكَل دل مل ىلع ةيدلا بت ضما ارمالاو
 5 (هلتقف) ىصلادنع(اد )عدو وأ , ١ ننانعلا نع اضإ ار 1 دع دف ضجر 41 5- ريغصلار +4 و هريصغمب هنال نعضالا أم 5 0 | ه سفن ظفح نعمعنل ناو نهض هسفن ظفح نع كلذيمزخعا يتحدد مق نأبايدعت ن مص

 2 ْ نكلوتةدالو صاصقال بسلا هلكأ انالعلاو باور اسختل واج .دماةطواال

 هج لع ض.ةنأب هضعىأ تاكلا

 لعد ,دذإ) برغل ىفاذكمفلا ارددمو

 ساءةلاو اناس 00

 5 اغلعا  صدَرَع انا لا | ُّك

 اذهو (نمغل) ىصلا (هلكأف ١

 نك, 6> ان_ عدوااذااذه لعونيوحولا ف نعنع | تيحريفصلاو 41 فالخم هيوزتةبالودحال سدل هنافاذيارحهنوكل (حلا اربغصامتاكم ناكن اوهلوق) 5 0 ىفاش )اوفو ونالاقو دع 2 ءاورلا كلت ىلع لوديقملاريبكلار هلق نعل لوقلا ومو تتلف قاما واذك دل هتاقاع

 "م 3 زال كل سايالامروءيهادبلا | نعيم ناكوادوق) هسفتدي قريبكلارح او ريبكلارح اك اريخصولو بناكملا ناكف هيلو جورب
 فالذلا اذه ىلعو لاح ىفناعضلاب | توكف (ازا عقوهلوق) . ناهربلان نع ةدلال نمش كح هدم تنئتالف هناسل, هضراعب هنال (هسفن
 ملستلاو عمم ءااودر ,اعالاو صار والا ةبانع هترعص ىف هعو»ولهريغ طفل يل اك ذب ناوهو ةلك انتل قار اهب عضوملا اذهقسمغلاوذ

 2 * او ىدلاو ل علاق أ لوهحملىنبم عدوا نام عاوءاوسهاطعنو ىصلا دبع نالأطخوا ادع (هلاقفادنع عدوا ىصكهلوق

 ري غنعذال ىتح عملا فر ذاعلا | نامضلالصألار ظنلاب هددشتلاو ىدتفأ ىناوءدنع لجر هعدواىمكىأ ىناثلا لوعفماددعو

 دك 0 الال_هاعلا ا ىفاكلل ةملال,نرمثلا ف ىزعوحراشلا هملع صناك ةهقل ادعااةل ءسم ىف بجاولا القلق اسعلا ىلع

 الامىصدنع عدو 0 طل | ةمد" الاءازاباهنال هب دملا ظفلرت :أامعاو هعمل ادارأ هنا لقحت ةيدأ| هله اع ىلعف هلوق نه هبادغلا قام لاق هنا

 امجالا,هيلعنامدالهدي ف كلهف | ل ال (اماعطعدواناو هلوق) هتسمداءازابد_.ءلا ىف بجاولاو ةماالاءازايةمعلاو |
 ناك ناراطسن ىدلا كلا مساناو الام فلتادنال نمت ىفاشلاو ف سووا لاو هاون حراشلا ف ىفأ اك ةراجتلا ف ا

 0-0 ةرامتلا ىف هلانوذأم ىصلا | همم هتودعفدعلاام أوىصل ار.ىلا هعفدل هتوفدتو كلام لاى موصعمد.علاريغنا امو اموصعم

 نك ل ل | عدوا ل .اعروحنادعلا نأ ب رصت .فوااطشلا كاف ضار ١

 نعمك هاو رمأن 3 هد دولا 5 نا | لقاعلاربغ نعضنال ىحهود) ىبت |ىدفشو اهي عفدي هتعف همف بجاولاو 4مةفاددع لحرود:ءإ

 هلو نذاريغ لس ناو عاجلا | ىوجر تعم هلعفو همفرشءهريغ طيلستلا نال عاجالاب نمد اماوال طامتساب نع: هياوص (عاجالاب

 للا ابك وة نا شالت ةيانعلا قهمامتو عاجالا,ن مون : الف الاو الو اع ىصلا ناكول 00 هصئامردملاىف رد لوقأو

 را 1 3 0 : | لعب هنمو ىنهتنا ظفصلف ى لب لاو ةبادسهلاو ىتتلملا فام الخ ىلعنمكسم و ىل_ثلا نع ةملالينرشلاو

 تل ساواطا والا وهاذه (#خناهيلعنامضالف هيلو نذاري لمق ناوهلوق) ببوصتلا نم اد دام طوعا
 ةباهنلا فا ذك لاحنا نع ع 0 00 فنصملالوق لم ةعيدو هدنع نوكب ن يع نمرععلا ١ نم 0 اناو ىسامعت فصلا لوق .

 + (ةماسقلا بانإ#
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 كا كو 1 ١

|| 

 علف
 فصاخغلإ 1

 هنعجسالفىلوال اتم

 ا عجبجو (سداا

 ا
| 
 ةيانحلا لورا هذ أ ام ىلوملا فدو هلوق) زر رك وللك سال دنع ن اكسس قَتسلاةرنالدبعلا

 ىلا عقديالو هلوق ىلا د 2 لافو هلوق) انهي هملعه_نازكح ةيناثورع فصاغلا ىلع ا

 11و .اهنممذع اب اغرافكلاملادبف ا

 _ (نيمللا تق نم ة نم ثلاثا ءزحنا) "15

 أ نال ىرتشملا لام نم توك هناف ف ىرت لاب ىف تاف هدي عطقا مدع هعايولدنا ىرتالا عطقا هتهت بتتفا

 اراصفىناثلا ل دفلا ف عطاقلا دج ويلوذ ها ذكجف هلالملاو عطقلا نيبالصاقر ا ىرتسنملا ضبق

 | ىوملا رمش ةعجا ارك معي مالكهضو هبادهعمىلشن اهلا ن ءفاغلااريمف اًدرتههدي عطةبىلوم ا

 | 7 تلا تتمنراوترارقالا,نوبثز ضرفلانال 6 هَدعلا دعت ىدود :نكلوهلوق)

 نااملالضمأ اهبذحت | الهنافأطخما ةدانحهرارقا فالخ 24 اردو هنانبلا نع ىوجو

 ةأ اذا بتاكللا امأواننضش طاذك ذفتسالهالوم ىلع هرارقاو الوم ىلعءادفلاو ا عفدلا وهو بجوملا
 || ةباتج بج ومال (امفهتعق ىلوملانعض هلوق) اضرا هطةياذكه.سك ىف همزلت انيئافأطتح انح

 قباسلارببدتلابعفدلا نعهسفن زعأ ىذا اوه هنال ىلوملا ىلعكلذ بص ددحاو ةعق ترثكَن اوريدملا | 4
 نكلو ةلوق) ىمع بدلا ىفامهئاوت سال نيفصت امسوننم ةعقلا تناك امناوءادفلل اراتع ريس : نأرمغن عا
 1 صاغلادنعناكسسا اهفصنت نمت انجارةهقلا نعمك هنال (حماامج 1| هتعق ىَداامدع ىلوملاعجرأ

 فصتدرب هن 1 دانت ةيباو م و ضلع ردا ءناكسرخ" الاف صنلاو

 بص اغلا لعدن عجرم هلوق) دا هجازمال هيلع نيح هنالدعقلا عمج ى لّوالا ق>نال (ىلوالا

 ضرعتي | ثيحروصقلان هرردلا ام لعب : انه نمو نيترم بصاغلا ىلع عوج لا نوكمف (ىرخأةرعا

 لع جبران اهئالو الا يان قول ام ضموعبصاغلا لولا بعبد ىذلانال (مالوالا

 0000 ا نر إلا

 م

 دحأ ىلعهر عج رب الفد دنع تدجو يانج بد .ئاث والا ةيانجماىلوىلاهعفدىذلا نال (اينانأ

 5 تدجو ةب انج بدسن اف ىلوالاةيانجلاىل ويلا اناث ىلوملا عفدنالامهدنع ىلوالاةلّمسملاا فالخ
 الصأ عوجرلا مدع ىل طع : رردلا مالكرهاظ نا | عاو ىت.عانك ذا لهيهسلع عج ريف بصاسقلادنع

 لاقو ةدحاو ةرهعحرب لب . اسنان ىلوملا عج ربالىأ انش لاقاذ هو عجرب ربال  كحمب ولاقثيحا

 : ةروصلا ل مماينات ف صنب هيلع عج ربالهنادارملا لباسقاطم عوج رلا ىف :دارملا س دل ةملال ثرمشلا ىف

 1 | هلك ساو سصاغل ادب ىفاتناك نت اننا نال (بصاخلا ىلع هتهتب عجرو هلوق) ملا ةمّدقتملا

 فصناوهدّنَعناكسد؛فصنلا قدتساه ف ناق مّرقتام الخ لكلاب هيلع عم - ريق هدب قناكبدسد

 ...[|| قس هنال(لوالا ىلا اهفصن عفدو هلوق) هنزل إمارات كافور داكن
 | ةيادهلا فا ذكحدمب نم ةجازملا < هقح صقتن امئاوهتبانجدوجو دنع مح ازملا مدعلة عقلا لك
 00 ةيراقملان الك الاى اكباوج اوةعقلا عج لالا وهتس ف كف ىلوالا ةنراقمةرناثلا نأب ضرتعاو

 . يف نعل لكل جوع تداوي مقتولا او ري_غالنيمضتللا قح ىاكح تاعح

  |أ(ىع أةرببصاغلا لعفصنلاكلذب عجر وده اوق) عئامرب ريغ :عنتمالف اهبج وءريفوت نكعأو محارم

 ]| كيصاغلادب قناكسسابناث ف صنلا اذه قاقةسانالا نان هعفدىذلافصنلاب عجرىأ

 " | ةنائلا لوو هقح فوت وألا ةيانمما ىلو نال (د>اىلا عف ديالو هلوق 1 هملع هن عريف ىبعلا
 . [أ نعي (قالتخالا لعداوق) ىنع همل كلذ لصودقو هملعلوالا قح قبس فصنلا الا أ ىنحال
 ش0 ىعدمتلا نمدي ع جرام ىلولل لي ىتحىل !والاةلثملا فاكر فالح هل لا هذهىف مياثملا ضء؛لاقا

 د ا يحتم ع
| 

 | ىلوالا ةدانجلا كوذدخاب وقافتالا ىلع ليبدو هقح نم نام ىلوالا ةناتحا ىلودحأن الو نيالا

 |ءذهو ذادنال معتلاوهاذ هو لبق بصالا ىلع عمجر اذا ىلوملانمةعتلا فصنوهو دعس ماع

 هللا



 ا قع)

 لارا اواعقدلا ولأ رع ور لامع لاب كام .ءعطقولاةفواضإأ فارطعالا واسف ةرده ريغ

 ل هةدرمد ال اك نم مت اريف عابر نأ بجولاضحمالام عطاقلا

 مسقني نأ ةيلاسملا ماكحأ ن موةنحلا كل ةءالو ريغال ةتافلاعإ ازا روركحب : لب ةعاةلاوةتئافلاءازس الا

 ّ ردهتلاللاراشعا ةمملا كله وةنمد ”اللارامتعا مسقنبال هنأب اناقفامهظ-نيبمشلا ىلعان رك كل و

 نااهناكحا» نمو هلوق ىفريعذلا ناكمر هاظااب ىاولو ماسالا نم ىنمعلا ىفام لت هنمو ةملالنرمث
 نال (حلاهنع عقر اءاشناالاقو هلوق) همالكماتتسال اب لا قاك ةيلاملإ ماكحأ ن ءولاقنأ مقل

 قرش نم نافل اومالارتاس ىف كمانلق ىذلا هجولا ىلع ىلوملاربذقي نأ ب جو اريتعمناك الة يلام ىنعم
 هنعح وتوم هلا كماءاش ناوهتعت هنعكو هنيلابوثلا عقد كلاما“ اشنا اح اواقونري-غب و

 تثافلامالب اقمنامغأ لع هنال (منا هكسع ىيفاشلالاقو هلوق) ةياده سام ماماللو ناصقتثلا
 تاذلا ىف ةّماقةملاملا نا لوقت ندو هيشيع ىدحا|[ةفو هيدي ىدحا عطقاذا اك هكلم ىلع قابلا ق بف

 ريتعت ةيلاملا لد طقاس فا ارطالانودتاذلا ىقةيلاملارام ءةعاردق نال فا ارطالا ق- ىف ةربآ عم ىقو

 سفنلا فالتادجو دقو ةريتعم تناك اذاو لاومالا كل ها مبلل اهتالىلوأ لباضأ فارطالا ف

 ررضأل اعف د هما كلغ نأ كسوف لك لاعب : ردقم اعلا |اًذهو ةعفنل ا سنحتد وقت هحو نم

 ند ل )| لش الرب دملاوة. ءلاسملا يتعمق 00 4| نالريدموارس ىنيعأ ةفاذاام فالخم دلث امله باعرو

 عمىبأب زةعفنل| سنحت وفتدج ورمل نيدمعلا ىدح اء فو نيدملا ىدس->| عطق ىقو كلم ىلا كلم

 قابلا قس و هلوذ) ىوج دعى .عأقف فدصاالوقز رت ناس (حتارح ىن» .ع* قف قو هلوق) ةياده

 تثافلا نالاموندب ةكرتشم ةئحلا نوكتالو دسسلا كلم ىلع قبب تئافلا دعب قاملا ىأ (ةكلم لع
 0 حاو كلم لدملاو لدنلا حم ملف هعفمملا س دحاشي و 2 د_-حولوفصنلا اوه قايلاو فصتلاوه

 مزل. المل ةعفنملا سنجتد وفتب عقلا دو > ول ىنات !ىلا ةثحلا ماست تح ث.> هشعأةفاذاام فالخب

 نابض قولا نال (متالفالاد.سلا نعح هلوق) ىوجد>او لجر كلم ىف لدمملاو لد ءلاعاستجا

 اذا كراصف ثدحت اء هملعمددلع ادفالاراتةعريصت : نأريغنمدب انجل ىف هعلست دال ءتسالاو ردت اناعتام 0

 نم عنمالو شرالا نمرثك [ق ديان 41 ىلول قال هنال لقالا بحي امتاو رعب الوهو تن انجل دعب كلذ نكن

 دحاو سجق د..ة.الهنال 1 الاو لقالان يب ريخالواهماقم موقتاهتعقو نيعلا نمرثك أى ىلوملا

 نبد ريخخب ثيحانق ىناحلا ناكولا عدحاو رمت ةهلوش زرتحاو ىنرعلا فا ذك لالا هرامتدحال

 هان لول ىأ هل ها ىصوهلو“ 3( سلا فالت٠خالة دئاف هيف نال لقالا بسالوعادقلاو عفدلا

 ئذالو ىنيعةدحاو ةعقالا بجوتالاهاك هتاي انج نال (لوالاىناث )ا كراش هلود) ىوجهيناثلا

 عجر هنمذحأ اذافعفدلا فر ومب سلو ديلا عنا هلود) ردعفدلا ىلعر وت هنالىوملا ىلع

 عقد ني> هنال (ىوملا ىلع ثالالاقو هلوق) ى.عقح ريغب هضيق هرال ىن الل عفد اعلوالا ىلعلوملا

 ىلولاناهلو:اذقلاب عفداذا كراسصو هققسمىلا ى و4 |لكعف ةدد_ةفةدو>ومةنناثل | ةيانجلا نك

 هبا دحلا لا ريضف الط هقح ضءقن ن ءانم والا لوو امو ثم ا لا ىقو قح عقدي ناح

 20 رك لا 0

 ِ 0 0. تلخ ةءاناودالا او يصلاوريدم اودنعلا بص بان) حا

 ري دان ىو كلذ ىلع 0 ى.عىصأاو ريدملاود- هعلا ٠ نمرك ذاعف ىأ

 ىلا همالاكرجن ا مثتكجرللال.ةدرغملانالامصغعمامبتءاتحبانلا اذهىف 7 ذربدملاو دبعلا ةبانج

 رب ةوق) ايما نمامدشركشب ل هنال ب بساتنال ةجرتلا قداولا مارك ذنا اعاو ىلذ ىدعلا بصغ

 ةبوام*ةق 0 ”اكريصبف عيبلاكك للا بسال ارمدلل ميو يجعلاذا قرقلاو (بصاغلا
 ميس

| 

 هتشرداطعاو هد ذحأءاشناالاقو ا د

 لاقو هصقنام هتعمو كس اشار

 قودعع لا لك دخت ,وهكسع ىذاثلا

 عطقىفو ةيدلا لكذخأ, هرح ىتعءىقذ

 همذ نع ىدح |ءقذو أد. ءلاىدن ىدحا|

 لعقاملاقسو ةمقلا فصن نعضا

 تسلا داو اواربدم )كلم

 قا إة- هت ىأ (ةمقل |نملدالا

 ةعقالا همزان الو (شالان هو)

 كا يلا يش ناو د دار
 رد ةياذكلا» املوا نيب ةكرتشم عملا
 لرد 4 3 ريمعت و صصخلا

 ريتعب الو هيلع ةرانجلا لاح مرنمدحاو

 ًاطخان سنا لتقول ىتحرعب تلا مون هنن هتعت

 افلأهتعتت َّ اضم فلأ هتعت 0

 ىلول قخالفأط رن لتق م ةثاعسجو |
 ىقوتدأن زاهذهىىل والا ةءانجلا

 (ةمقلا) ىلوملا (عفد نافإ ةيناثلا ىلول
 ىناحلا(ى ةءاضق) هيان<|ىل وهلا

 (لؤالا ىناثلا كراشى رخأ) ب ةناتح
 ريغب) عفد (وو) ةعوفدملاة علا ف

 عستازماشن ارا. ا ىناثلاف (ءاضق
 دنع (ةيانجتا كو) عملا (واد.سلا

 ىل_عئيثالالاقو هاج .رةقينح ىلإ

 ءاضق. ناك* اوسلوالا ع ,ةوىلولا

 ا

 : (ىدعلاوريدملاو ديلا سعدا 3

 لحر (كلذفةباناو) دلولاءأو
 عطقلادع هيصغق هللادعدب عطق

 تيستىأ(هن ه)دمعلا (تامولحرأ

 م يسال فلا

 ناو عطقأ) دمعلا نوك لاح(ه3)

 بيماغلادب قهدن) ىلوملا (عطق

 بصاغلا ى ربهنم) د معلا (تاذ

 رود )ديع(بصغ) ناهذلا نم
 قتاذ) اروعت <* |رمعىأ ( هلم
 (نعذ ) بضاسغلادي ف ىأ (هد

 4 ه5 بصاسغلا



 (نيدملا د نم ثلاثا ءحا)
 7922222220 ل نين مه

 ةحضومىنو دب دلارمشع فصنرحلا ةعشوم ىف رح اةيد قرد ةراماوق رد ةمف هلوقو هل-ةقب سام قوذ

 دي عطق ىف بحي هلوق) ةرادحلا حور نم بلط» ناسبلا ايو مهرد ف صنالا ةجقل ارممع مصتدنعلا
 3 دازبال هته فصندنعلا دب عطق ىف بح ل اقوأو ماهسالا نم هسخام ىنذعال (ةسجتالا فال ةسجدعلا

 اق تللاف مهو ( طوسملاقادك هلوق) ىلوأ ناك ]ىنمعل اقاك ةدجالا فال ١ هل دج ىلع
 فال

 هدازىزع ءركذ لب ناهرلاو قاكلا ة- لال رشلاىق ها ازعواضر أ ةباد- ملا ىقهرمزحو تاق ردلا ىف ب 7
 : نأاما ولخضالدرعلا دب عطق نا لعا (خلاهديسوررف دبعدي عطقءلوذ ( تكلا ماع قروك كملا هنا (عففز 24 :"لايمهو

 7 0 عطقلاناكنافن كو أدم ااريغ راو د- علل نوكم نأ اما نيهجو دو ليوأل طخوا ادعنوكي 0 موي معطل

 1 ! ةرارسلا عطقبال ةثرو هل نكمل ناو صاصقلا بالو عاج ةيارعسا |عامشب قاع ءالاق ريع هن :راو وادع بعل مرام مي ةنجنإ

 1 تحالوال ماثراو هل ناك 0 قاتعالاو السن وتلا ناك ناد الخ امعدت كيل .(ةلطدبنإ 5 0 0

 3 : 00 اجالابهنم صتقيالهلوق) حان 00 ل 0006 عام كرما نأ

 0 شرا ىيوو صاصتلا طق .فءاستشالا قف ةثرولل نوك ةسانلادلا لارا ىءا ىلعو ىللوإل 5 28 2 .: )/ || 01 70سم لاسم رادع ص صاسقادال قلاع أ تاع ةل

 ا : ةنوعبم هياتجن 0 ااا كيلوت ناسعلا ناتو ىلوللد. ءلا

 دج لاوو هلوق) هبائلا ع نع ىو هرارع ءلا كح ىلا لطيف هكلم نع هجرخأ هنال قامتعالابل- كذلا طقدو

 ةلاحرامتعا ىل-«ءالولاسةئ ازولاو حرا ةلاحر امتعا ىلع كلملا هنالةالولا بدس قالتتخال (صاصقال

 0 * ١ نةيتلاامهو صاصقل اطقسف هبمشلا تاكح#ف قسما قالت |اةلزنم سدسلا فالح الزنفتوملا
 010 نقتل ناللالا ل- ا ماس ىضقلا نال هب وقال دوش (ته( يب .(لا) 0

 د11 وو نمرافظا ناسلا آل 0 افا. نعىوج هماعداوحاةلالدو تأ يو 39 0 كح)

 اعيتىبلم زلاهللعو قتلملا حرسش فا ذك نام ا ةعاقال ع قب مثلا دعب وهحو أي 3 ل 2 //
 هلوق) ةدهذلا تح ىف ني كحوامما.ةرف نمعملا فداصت ةدهشلاو نمعملاف لزان ريغ 007 م 2 0 9 .٠ «(س . هج
 امباذه ىف قرفالوة 'رولل ةيدلاو دم_ىلل ةهقلاو (دمع ةعقو ريد بت نيسعتلادعب امهلةقولو 0 ل دو
 هنن .* . . وو
 / اذ هىلا نمرعتلا لءقامهلةىقوهامتا ىل.سفتلاو تغا ةءاواامهتهةتددتا تقاعتلا ىلعو !اعمالَتم هيي ا رم كا / 2-6

 دعت معلم رامهدحاوأةعدحاو 19 رامهلتقاذ ىذا اوتالت ماني راسثأ 0 00 ري

 0 كك ماا جاستن فال لرش مف هدو اننا ةهق فص تع هعنؤررب 425

 10 | حراشلال و3 ىفال همنتف لوالا تومدعب قدعلل هن معمل هتئرول ىلا ادلة يدلاو ءالول لالا ةعقلا هن اءىج او

 1 | اطوزعس او لكلتق نأ, لئاقلا فال تا هلل اماه عضو ناف مارسالا نما ني.عتلا لب ةالتقولو --
 0 1 لكن وك , ودنعلاو راقد رعترهطالا انش لاق (ددع هع ةورح هيد بت هلو 5 ) ىل نا ىناك ا عم

 5 ّ نوكو هوك نم ىلع زلانعةيلالبنرمثلا ىفامو هي ولوالا مدعل ةرولاو ىلوملانمب نيغصت ةيدلاو عقلا ن م

 1 التقولو هلوق) ىهتناةعقلادارفاهباوصو ىلزلا ظفلاذه نسلو هطتءاذك ةينشتلاينمتعقلا نم لك
 0 لّوالا لتاقلا ىلعفامق اعّممنيلج رام لئلا ناك ولفاعمننلح رزتاقلاناكو ىأ مقالا لق
 1 لوا ل تقام ىرديال نكن او لالا توم دعب تتحلل هنيعتل «تئرؤل ىناثلاةرد ىئاثلا 12 لود
 || مدقتاامهدحات ولوأم دعل لالا ةعقلا صن امهنهدحاو لكن مىلوللو ةعقامهتمدحاو لكلعف
 0 فصرلا» اونسلدالاو اذه ل ةوامدبت ”رولوا كول كلذ ن انس مل (نيكوالملاةمق هلوق) ىج ىلد 1

 الوهلوق) ةبانعامهدحا ق تنأن ىلوملا قة -ىققتعل انالهثروال فصنتلاوا امسمتمد>او لكن ,مىلولأ

 | ١ 10 علا ت اذا ىأتاذلافةريتعم تناكناو ةيلاملا نادل نب يمن سلاما

 رع



 ىهذل ةمسنلابهقالطا لع ىذقنالا ذهن اهمقو حاتفملا نعىوج ةسعقلا فصنديعلا ف بحتتيدلا ٍْ

 ” 2:ةجنسييراو يبج يني مل ت6 0 0

 هز (نكح ءالنم ىلع)

 , ىعشلاو مهارباو دوعسمنهللا دع نعرجما هيد هي غاسال د معلا نا ىور هصنو ىنركللاب زعمىفاقتالا
 جل غلب اماغلارةجقلا بف ساس,عنباورعنباو لعن عىورو بيسللانيدبعسنعدهتماور وءاطعو

 ماع ىلاونمصةةنوأ اهلك بم لهنيمهردوأ مهردفال آ ةرمثعن هلق أ دمعلا ةعق تناك اذ ارظاو

 ة.فتنم ىهو صقانلاو لماكللا نيب هيوستلا نهرارفلل صيقتتلا موزأ نال لوالارهاظلاو هرأ لةريشعلا
 فصن ىثنالا ديد نع صقانلا نر ركذلاةيد غصن ىنالاةيدنال 0 هلوق)أ

 رهملاو ةقرسلا باصنك يشع عرمشلا فر طخ هل لاملقأن ال رهظأ ل ّوالاو رك ذلا هدد نع صقان ل
 | لعورعن ,عىورامل(تغلي :امةغلاب هته بحت ىفاشلاو فسوبوبألاقو هلوق) ىايز زرمم ةءنالهثوداموا

 ْ هتيلامر امتعاب ناهضلا نالو تخابام ةغلاب هتف دبعل ال55 ىفاودجوأ مهنا ممنعهللاىضر رع نااوأ
 7517 تع 3 كه لا انامل نامت نالو لاومالارثاسكر اصف ةيلاملا ثيح نمالا كا ءالوهوىلولل ت2 ذو هتيمدآالا

 57 0 0 سام امقلا ةقفاوم لع نامل باحان ؟مأام ام_-عمو لصالا فالخلا لاء لا؟سدلام ناعفو لسا

 ا للا ا ا نمؤملا لتق قبجاولا هم ىلاعت هنا لالدتسالا هحو هملسم ردو ىلاعت هلوددجتو ماماللو هتعل دعب ال

 0-1 ملا 2 02 لاملاهلب اهعال ىد <الاةلب انفعال مساةيدلاوةيدلا بف بيه طخ نمؤمد.علاو ةيدأطخت
 ةيمد الاد .اقعنوعضمدمعلا نأدي . الاةلالد, تنثف فرعلاوهو اناعذو هعق عسل : لاما زب اقع تبحامو <جو 3 هم[ 3 3 2

 نر ل هيف قرأ ا ناصقنا دوعسمنيهنيا دمعرث اب اهنعصقنو ةيدلاق عرشلاريدقت ىلع دازمالو

 7 3 ةفايرم عرشلا هلكت تكحاناهيفجارة مد الا ىتعمنا ىلع للدلاو صقانلاو لماكلا نمد ةيوستلا

 00 كت
 00 3 .هينإر بجواذ فو ى دكه نا ثرح نمانوهغم نوكيا ىذتقاق ةممد“ الا نمعاسجالاب هءلعده وتم

 < يق هجعلر 01 ىذاشلا لو ىلعادمعلت :اقلا ناك اذا اهفو فسوب أ ٌلوق ىلءاسقلطم عاججالاهلتقب صاصقلا

 الاراسعا عنعال كلذو هيل ملا ىتعم همف لاقي نارمالا باغ صاصقلا ب>وال د هناالولق
 1 دل يو ناب 2 للذي ة يمد

 7 جسر (فقزر لب اقع بصغلا ناعضو بصغلا ىلع وثوهوا دوعسم نيارث أ. ضراسعمرثالا نه ابوراموانرك ذام
 هلام إل "تعا (افلأ نورشع هتعقو هلوق) ىلشو جلي زلاملا ىلءالادربال بصغل اذااف ضراعمال هنال ه لاسملا
 ” تعور 0 تواغتلاهيرهظإ الذإ ماقملابسانسال هنأن ةيلالضرشلا ىف هنقعترا شيد ةثام هتعق هلوق نهر ودا قامو

 - بير

 هلوق) نيج مدا علنا ناجحا هتعد لاقي نا ىجش ىذلاو بصغل اوةنانجلا نمد

 ردقاموهلود) غم |باماغلاب بيف لالا هل اقع بجاولا ناك ف لاما ىلعدرب بصغلانال (عاجالا

 فصنرحل اف >واذاو ةمقلالكدتعلاف بح هردلا لكرحلا قبجواذاىند (خلار < |ةيد نم

 لوةىفرعفلاو ( رحلايدلاكذسعلا ىنذعقلا نآل وق ةيدلردق دعا ةيق غبت لاذالادهترمامالا
 لاق (ملا.دي عطق ىنف هلوق) رخل ريغلارظالايريك ل تلاو اند لاق هقتال ع رب مدلل ديو هذا ىتعلا
 ىلع دع ةموكح+> ريغ هتلح مزاد الذإ هتبحم قلحولاه جا رس +ادلابلمم اعادم ءاالينرشلا ىف

 لانا نال ةجقلا لاكبوجو ةقينح فأن ءنس#|ىورو لا ال ةمدخ ا دسلا نموا نال

 لحرق فن ةحىأ نع ءنسلأ ىور نو.علا نءالقن طبخ ا ىف لاقو نيستلا فاك اضأ دودعقم هعح ىف

 ىلولإهيلعنا ةفتح أن ءد2ىورو هصقن|م هيلعف تش مل هجم ىلطوأ هقنأوادبع ذأ عطق

 ةرر ناامأدسلاقدمع ىدد عطقوإ هبال دح اد دب معي بتم دما فاول وها عج ةّماتدعق

 اك امهل انالخ و عطاقلا ىلعئثالو هكسعواةعقلا لكمطاقلا نعضن ودسعلا
 لإ مارس ثلل ب فارطالا نأ: للعم لق ىلا ءاكح اوكار ءايتلا 3 جر ىهتنا طاف
 | هءدقردقب اماه فرد ةيف هعتوملاو هلقتللاوهفن ”اح او هم . آلا تالا ةياور قدجااو كلام لوةوهو لاومالا

 | هل تقيواغلأ ب ا يس هو لاقرحلا

 ديعلا فرط عطقب بم بحاولا نوب نأ ىلا ىَدوب هناا ءددش هنو كح هجوو ى دهس | رتمعال 1 قل 0

 َُت لع



 رمد 3 م اوأف الإ

 .( هيدفال] هلق
 هدازاذإ(: الاه . هلي

 نمكسدع) و 1 00
 5 7 هر / 1

 :طرارواغأ و اس بيق
0 

 لطي هاثروةهالوم لّقفامهقتعلوأ امد سن رقلدعلا ناك اذااذك (الةةامهدبعهلوق) حاتفملا | يذول

 | دنعه.ف هزئفلخ ةثرولا ٌتءاباصو هنمذقنتو هنود هنمئذقت اذ هلو همد لدي هنال لوتقملاة-نوكب ُ

 1 انعم قوهاماذكسف و5 بحال همفو | ىندعراصالامراصام صاصقللا ن ادلو ةيدلا عب ربهب دي وأ رح

ف عرش ريغ ىلعدسعلا رانج ماك ا نم غرف أسا *«(تاقرفتلا ف لصف)» |
 ظ | نالهلعةرانجلا ماكحا ى

 ١ انعم (رثك اواهلوق) ى زءىف ا 2| ىلع ن وكت لب امش اهنمةلقاءلا لمحتال فسوب ىنا نعءالمالا باعصا || .

 ' |١ ةعرد طاطخ اناراعشا (ةرشعالا مهرد فال 1ةريشعب ل ىضقمف هلوق) .اننهش طه ذكرثكألا صيقتنت |

 ٠ : ١ . أ 0 .ةاسإا سب
 نءالقن ىلب زل ةيسشاح فىلسشلا ورك ذامس وصتلا اذهديؤب وتلق انش رك ذاذكى اي زلا فاك |

7 

 "0 لا مس لانارخا)
 ١ هيلا راو نام لب ةيانج نامذب سدل هنال ةلذاعلا نود هلام كلذ نوكي وهف بصغلا ا

 مهوب هل نوذأملا دنعلا ىلع عج رب لعف | «ممأو هلوق نك حاهنف بصغلا ىةحت مدعلارسرومأملا ناكاذا |

 | ةعقوهىذلا ىأ (لقالابعجرهلوق) حراشلاهرك ذاكل قالا لب كلذكس دلو نعضام عج بدنا |
 |ةيدلايءادفوأ هلوق) |ننيش طخعاذك هنادفوأ هع ددعب رم ال ىلع لاحلا ق شرالاوأ رومأملاهددع |

 الماك يدوهوالامزعتك الا سصن تاقتاو لكلا ق صاصقلا طقسوفعلا كلذ نال (ةزماكلا |

 اهلك تاس نا بح وناصاصقلا طق_ساذاقه دح ىلع لماكصاصق هل بي نءادتقلا نمدحاو لكرال ا

 | لقا فانام طقس ني فاعلا بدصن ن اريغد علا عفدوأ الأ نورمثع ىل ولا ىلع ستيف ناتيدكلذوالام |
 . [اركثام ةدعلا فصت عفدوأ د يدلا فصن ام_مممدحاو لكل ةدحاو يد كلذوالام نيتك [سلا بدصت |

 1 لعفاكافرعفدنعلا درهاظلا ناك (أطخرش "الاوا دعامهدح أدع لق ناو هلوق) ىتعامبس لولا | |
 1 أ فال آةرثعيدلا فا .-هقحاطخل ىلونال (حئااهغصنب و اطخلا ىاولةيدلابىدقهلوق) ىتدعلا
 "| ة سعة ردلا ف متوهوالامرع الاس صن باقتاامهدحأ اةءاذاف صاصقلا ىندعلا ىو قوم هرد |
 "||| ىلو نمىناعلاريغل فال[ ةسجنو اطخما ىلول فال رمش ءمهرد فأر يثع ةسمخ ءادف ىدفا ذات فالآأ
 "|| فصتلا,دعلاىلودحأ بمضب و لكلاناطخلااملو ب مض.ف لوعلا قبرطب ىأ (انالثاهلوق) ىليزدمملا ْ
 ' سوو ناي قاما ىاو قسراصفاموس صن لكر اضف لكل أ قامهعحو فصخلا ىقهقحنال |

 1 حاتفملا نعىوج دل |ىلو نمىفاعلاريغل هل ةواطخلا ىلوأ هانا نوكفردلا فا ذكمهسىفىفاسعلا |

 مهتعزانمتوةساو ةءزانمالباطختا ىلول |سهغصن نال هعزاتملا قد رطب ىأ (اعابرا امهدنعو هلوق) ١

 | |نءىوجد_هلاىلودحاله عب رواطخا ىلوأ عاب رالا ثالث ن وكف ىننعهض_صتةيقرخ "الا فصنلا ف

 لاما نمسمامنال ة شح ىنأ دنع ئيمىناعلا مزلبالو ىا (ئم همزلبالو هلو5) ىجاب لا فاك ل كسا

 ا 3

 (حتا اعلا عفدي امهدنعو هاوق) هنرولاهفاالفالا مو دمع ىلع بجو :س ال ىلوملاو هتجاح نم غارفلا

 ديعلا لكى عاش هناريغالامرت "الا بدصن بل ةن ا مهدحأ افعا ذافعومشا| لعامل صاصقلا ق- نال
 | هعفد_.ف عب راوهو فصتلاف صتوهو ه.حاص بدصت ىف هفصنو طقف هيدصن ىف هفصن نوكمف |

2010 
1 

| 

 ١ |ف وي ى عملا ارخكحا|ىنهناضعبلاب ريمعتلا ىذتقم (حلارسفلا ضع رك ذو هلوق) ىنبع
 ةءادهلا فاك

 3 ةلقاعلا لع نوكتو (هتي» بحت هو ىناقتالا نع ىدنفاحونادوجو لوءفملا ىلع مدقم لععاغلا أ

 | أل ىورو فسون ىتالءالمالا بام اىورام ىلعاذه لوق اوردلا قاذكف سون ىالافالخن ينس الث ف |

 : |ةياؤر ىلعهنال صاحت او ىواعطللاب زعم ىناقتالا نع ىل_ثل |ةيشاح ىف اك هتلق اع ىلع هتعق لاق هنأ هنع

ٌ 

| 

 || عمةريشع صنف فال آةرمثع ىلعتداز نارثك وا طقف فال 1 ةرمشعهستع# تناكن ا ةرمثع صققني نا |

 | صقتي ورحل ةيددنعلا ةعقب خاسال هنع هللا ىضردوع هم نمدللا دبع ثئانةرمشعلا نم.عتو رحلا نعقيقرلا |
 | لقأافدينوكف صنت |هتيمدن الواعام»الا فرع الذاري اك ت ارد#ملا ىف رثالاو مهار ددرسشع هنم

 أ دوعسم نيادياوص سامع نهتلاد.عرثأب ةريشعلا نعسعتو هلوق نمتيبا دهلاور ردا فامو نينحناوةأرملاك |

 هس ع سا
+ 

 ناقالا

1 



 ةهأ[أ (نكجبمالنم ىلع)

 || (رم الاىيدلا ىلع عو>رال فوق لا ةيدملا نمو هتعق نم لقالاب بتاكملا ىلع ةلقاعلا عجرتو ىدعلا
 - الاد.ءلا ناكول نا ىلا باغ ن عىزعةرامع (حلاانوذأما د.عرم الان اكناو هلوق) ررد هتبلهأروصقل
 || عجريراتاامراو (ءادغلاو |عفدلا,لتاققااهس بطوهلوق) ىهتناالاحر وهأملاةِعق هياعسحت انوذأم
 | الخ ةلقاعلا ىلعال هلام ف بصغلا ن امكورمالادد.عللا.اغراصرم الا نال هلام قرم الا ىلع ل قالا
 ىلزلا اكتيلةاعلا لعن وكف بدغلا هيفرودتءالاوروهألا نوكل ةبانس ناعم كذنال لوالا

 | هلوق) لاحم فهيذ بال ةرمتعمريغرو جلل لوقو لوقرمالا نال ( احا ف لالا ىلعمل عوجرالو هلوق)
 ا مح لرمالا نالئثد عجربال ,اىشإ ليق ىلو ا ق-وهو عناسا | لاوزل( قّعلا دعب عجرب نا بحعو

 || ىلعو ىبلي زلا لاق اهصرومأملا ناك اذاام فال رومأ لا ل ةعل اكل ةطرولا هذه ىف هعقوأ امرع ألاو
 ( ءادغا نه ىلق الان هلوق) دباس د هماع بحال قساك تادان زلا م رمش ىف ىنعي ىاتعلا رك ذام سأمق

/ 

 تاور 8 0 ةروؤصال ىأ هلوقب هيالاف هرسفو ةنادهلاىفا ذكرطضمالة دان زلا عفد قرات هنال (د.علا عفو

 ا أ هرمأ. ف :أ هنالد.علا ةعقوء دقأ ١ نمىلثالا ءاطعان ناضل اة دهع نع صلخت: هنال ةدايزلا ءاطعا ىف هل
 ا ماا ا نم موهغملاو لقاك رم الاد ءلل عج رب هنال ىف ريهانا ىلع ىتانب هل علو ىبهتن اام_منهلقالاوه 0 ا . الأ هال ة..نطلانا ]ع كذب هلدعلف . تالاعل د افا 5
 0 0 || تناكاذا ةعقلا نال لاق ثدح مهضعن هن للعام ريش |ذهيملاو ذمعلا ىلوا هعوج رةيادحاس ورش ضعا

 نا ا نا : دنعلا لوم ناك ول ىنعي دسعلا عقدي لل ةئقلا ىلع داب زلاءاطعا ىلارططمريغىلوم لاق ءاد_فغلا نملقأ

 / 2 4 53 0 هلع ةهقلا نم لقالاب عوجر اف دقنال ةيدلاءاطعا ىنعأ ءادؤلاراتعا ءادفلاو اعف دلابرعأ نيح لتاسقلا

 ى.كح كلذ ق رطضمري_غهال ىدعلادعن ءادفلاو
 ل 2 ل 1 مح : هتمزلف دنعلا عفدباضرلا مدعوم لمد اماشتمو

 .٠ 6 فق 5 - - .

 ىنالا لا .ة>الاج رب للعتلا ةروصن روك ذملام15لا رك ذ لعل ىزع ةمالعلا لاق هرا.تدخاب ءدانزلا

 فر تاو نمو اناكولوهلوة) . دعلاو رحت نيب ىرحهنال (صاصقلا تحارببكن اكن اقلوق) زداستو لا

 1 هير اقباس ف: صا حرص هيو ىبايزلا ناكهسفن ةدهق نا ض أ (لتاقلا ل عنامتلا سبب نيستاكم
 3 0 0 (يرر | طخاذك داو ةمهتبح اولافايت كم ناك ول كمف دالالع ىفاسحلا نكمل ناو ىأ الاو باملا لوا هوب

 ل 0 هجو نمرح بتاكل! نال صغ ناعض لع هنأ انهرذعت هنال ( علا ىلع عج بالو هلوق) اننعش
 3 كك يب || نمةيانجال هنالاضرأ ةيانجلا كلم عوج ار ذعتو رحتك اريبكوأ ناك اريغصبصغالال< نوك/الف
 * ا . 7 || غلابلارخاكراصفريبكلاب قم هريغصلا بتاكملا نالاريغص ناكناواكحارببكرومألانوكلرم الا

 ديدملا هتلق اع ىلع اخ ايالق اعارسرومأملا ناك اذاهنا هل.ةرك ذو ىلن لاف اذك ارومأم ناك اذا لقاعلا
 رومألا ناك اذاام فال_ هية مرأءاض أو هئأنالو حصن هرعأ نال لاح رمالا ىلعةلق اعلا عمجرئالو
 |١ همشتلا نا ملعاو هيف فعضل لدةالءرمأ الواذا بدسملا هنال رم الا ىلع هتلقاع عج رب ث.> |ريغص

 || نهقرفر لاو تناك |نيفالاو رمالا ىلع عوخزا مدعلةمستلابلقاعلا غلاملارحاكر ا دف هلوق ىف

 || ىناثلا ةلئاسعلا ىلءارس ناك اذا اق و وه هءلعامت كمر 00 اذااهف نامْعلا زال والا نيه>و

 ا ناكاذااعفو فندااوىابزلا ن عدن تب مهتلا مدعنك هسغن ةعقاناكم ناك اذا اعف نوعخملا نا

امالا نمم-هضعن مالك ىقام معترب رقتلااذ_+مو ةيدلاو ها
 || نارحملا نيمتاك لا ل ثم لاق ثمح م

 ١ هلاتوذاماد.عرم الا ناكن او ىجانزلاةرامع (حلا نين ٠ ذأمانا ححولو هلوق ريدتق ناغلاملان الق اعلا

 | هنالةرابقلا نام سفج نم هناو بصغ ناهد ذه نالعإ نوذأل ادمعلا ىلع عجريلعفامهأوءادغلاوأ

 1 احرومأملاناكاذاامف ال هراصلا نامك ذو. هل نوذأملاو ن اعمل اءاداب نومذملا كلم ىلا ىَدو» ا

 اا رع الاناكولو رح ىف بصغلا ققحت مدع رادع الو لا تا فرحت الا ىلع .رومأمل دل اع عج بالكيس ٠

 || ىقحملادعرومألاناك اذااجف هيلع عج ري ىت- هل نوذالادنعلا كد هكف5 :راخلا ىلا 33
 ا مسوس مدمس >



 (نيسلا نست ءزحما) 2

 ارك رانال نام تلا كتمت (عاجالا دبا لوقلاةهلوق) ع |, زر هع لمقهررح وما نأ» مقا |

 ا كري تعطقام لاقناوهلوة) ىن.عاتو رعم هقر ناكاذاامعثم ةلكلاذأ ناقل ةمفانمةلاحملا :

 الغااذعأ اذااموهوىل كلا قولا نوكم حوف هحوأ هنالك يعم ل او 24

 4 هحو قو هدد ماو هو الاماهتمذدءاهناىلوملار 5أ اذااموهوا4لوقلا نيككحج هحو قواهثطووأ

 اا همف ةمفانمةلاحىلادانالا نامه دحا نءاصا ىلعاو ةفتادقواهدي عطقوأ افامثلبت١ اذاامو هواوفلتخا |

 ' الا همم عمال هن ريبام عدا نام ١ كح 2 رقأع ندهناوخ .الاو هيرقملا طوقس بجوت نامذلل ا

 1 0 قاغتالاىفادل ال صالا ىلع رفعىفاثلا هجول لاو قافتالا,لّالا لصالا ىلع بر خم لالا هحولاف ةدجأ 2

 1 اًذااهفاتباث فال ا ناك ثمخ ةبانعلاب قاذكَى الا نعامدو لوتالا لعدهتدجونتلاستلا هجولاوأ 1 / كنا. : 37
 000 0 ل ع7 1 ا
 0 إ | نارعاذه نمو طاو هوإشسملا هله تقع فال : 1 ةءاكح نمح راش 5 هرك ذام ناك اهدي عطقب رقأإ 0 1

 | اهتمذخ أ املك اذكو هلوق دعب فالحل ارك ذ باوصلا نا نممهضعب هيف هعبتو ىوجلاديسلا هركحذام | ؟(نمذل نإ 1/1
 3 : |ذهدافت_د :اكَنيتلعملا نم لكى فالخملا تون ن م تاءامل ناوصرمغ نيمد“ لاو ةيادحلا قلعفاك منا ١ | كوه أيوب 2

 1 ١ 1726 ةىذلانروصتتل لدلعتلا هسو لع ىوحلا نايم هر دامو نيستلاو هب ادهلاءالكن مأ اضا ا مسه ( و

 . [|فالخنااغاو ماعلا نا لوقلاناىف فالتخا هنالاض أ طع عاقل اذوحخأملا ققاّيامنافالخاذا لك : 3

 9 | ناهغلا وجو ركشم هءال (رقذل لوقلا دم لاقو هلوق) هن انعلان 030 ١ هيلو 0 5-0 1
 5 0 عج رقأ هنالهنمضيخ هنرعب ا ئاقاشيشناكاذاالا ةسبفانمةدوهعمةلاحىلالعفلاهداتسال 1 ير أو
 آل الو هللوقلا نوكمالف هن رمد ام عدا .نامغلا دس .: رقا هناام- 0 ىهو 0 /نزرح هلازإ 0

 #1 فالح هيو دم ىهوأ اهعطتول أهدر دك واب كج اسال لاعسا ل

 ' ||| ناهضلل ةفانمةدوهعم ةلاحىل ادانسالا لصف اهتلغ نمهذخأ أاذكو رقعلا بحوبالةنوندملاهتماىلوملا
 | تير نرغملا نعانضش كلذوكوا مالغتةراوا |هئاركحو ا ض أعبر نملصحاملكئهتلغلاو | 04 لوهزر ص ترزو ل نحل

 |اذااهتعت ىلوااناقباسك الا فال نوذأملاهدا 0 0 ناواذ_هنع2الىلوماوةل تارصلاا ل | ىهوهلغلا نءرهش هدمع ىل_ءلوملا هيرمخا امل بأ كال هلغل نمد ار للا سدلو هصئام هطخ | ا 0 0 0

 "|| (قتعلادعب رم الا لعن وح دو هلوقر ىعرشا ل انال (ىصلا ةلثاع لعد ر) نويدملا نماهذخأ *تيوز ملك
 ٠ ل ذك ةلهالا رصاق هنالىصلا فالضدسلا ةيلهاناصةنلاللاز دةوىلوملا قرابتعالامدعن ل غ ا /

 5 أ ةياتج نام اذ هنال اديأاضأدملا ىلع دلقاعلا عجرتال ىلاتعال تاداب زلاح ستى و ةيادهلا ىف
 0 ْ ناىرتالادعاوقلل قئوأ اذ هورحل ناكل لوملا ىلعمباسصا رذعتدقوديعلا ىلعالىلوملا ىلعوهو 1

 '[اولاذو نامذلل ةفاتمةلاحىلاهدنسا هنوكلا يد هملع بحال هلق لتقلاب قّتعلا دعب رقأ اذادمعلا 0 532
 00 امال 3 لع عالشا وف ناساف عق عقوذ ال وهنأ, ديعلار ا

 01 0 هلواع 1 لتغأايرار 0 لا

 2 بتاكل ةيانج محاذه نال ىلب زلا لاقرعت الا ست اكملا سن ةعق ىأ (هتعق ن ءاظالإةوق) ىلا

 "| ةقرااتقيذا اديرع هنالانق هتيق صن تتاكملا ةعقو ىلوملا ىلع هتبانج كح ناف نقلا ف السم

 ٠ || ىلع ست ضءءىفو ىليزلا اك ةيدل نمودار صو حسن قاذك (نيدلا نمو لوق)ةياكلا فالس :
 1 | ندلا قالطا فراعت لذا لمأ :ه.قو هيدلا نسدإايدار ا ناى 2ادءع امش ارك ذوانخش رك ذاذك ب اوصلا

 0 | اريغصامتاكموأ هلوق) ةيدأطخ نمؤملا لتقف ىف تحاول اا مرتان ة:ا|لدب ىلع
 1 ةيلذ اع ىلعةي لانشون ى ءرومأل او اريبكوأ تاكاربخد ماتاكمرم الا ناكولو ىيابزلالوق هغلاخم (خا

 عداسسسس دياتك تدع



 15 ةعوفسلا ناوهي قرخ انهت ز قو ناقل رتانم رنا ند فمان ىاستاوركللا

 ناءانهاعأ صاشقلا توم عنل ىفكسف ةقيق-ادوو» ىك-كلذد.ع لطن ناو وهفار هالنعص
 اذك ةروقعلا منت ةبانجلا لطب ما ذاق لام ىلءابهنعلاص ثحاهررقب , لب ةيانحملا ل-طسال لم الزصلا
 هاملوالاوفع ناالا دوقلا دمعلابجو هنأ تانانحلا لوأ ىقاو-رصدق ممناهمقو اهريغوةد ادهلاق

 بجوم تورث انسال طصا| نا دي رأ ناو ةءانحا توت اطاةساقوفعلاك ملصلا اولمف وحمام: وا
 نكلإم سعوهق رضااد هل طعس نأ ولام ىلعا.نعطصلا عقو ثمح كلذر رقي لي لصألا ف ةب ءانحلا

 0 ىنعع ها انما نالطن مدع نه مزن الذا هيو قعلا عنتكمل هنأ 2| لطم: ملاذا موق دن الا

 للحم 0 لب همق نحت اعف لام او هاك [بنعطصا| تدع ةيوقحلاعانتم| مدع لبس الاى

 رفا دكا توم“ :فانمالاضيأ وفعلاذا طصلاووقعلا قرو هنيباسأر قرغلا

 ىنعملاف ناعم<طصلاووفءلالوقأو ىوجحادم_بل |هنع ل قنام ىلع ىسدقملا ةمالعلا لاق ىنضالاك

 هعم قال نيدللاربالاكوفعلا نالءورك د ىذلا هجولا نمامهننب قرفلا نيالا هودروملا 00 ٠
 ضو** ةاهمدىف هريطظنتشو هررشةب لب هطتس ال هنأق هذع ضنا وعتلال وق فالخيةءاكلاب طقس وأ

 داع. ذأ قرط لطم هريطت لا هما راو ي- ههبوهتن المواطن توك هيةسلاطملاعتعامت او
 كلذكسدلو مامالا بهذ ىلع لاكشتةسالارم دق ةيادحلا مالكرهاظ لاقي نأ ىقدوقلا نمهقحملا
 كم لاعب هلوق] ىوج ىلولل هدر: دناقام :راغتب ةثرولاهدرب ىأ (دنعلادر هلوق ( ىل» زلاةعجارعرل اك

 ءامرغلل عيملاو ءايلوزلاعذدلادار ةنالا ىلع عقلا لكن نوهضم امهنمه>او لك نيقح فلتأ هنال (ناتمتا
 لضفناف ندللعاسم هَ . نجلا ىلو ىلا عفدل قات :ءالااللذاام,نبمحازتلامدعلعاقجالادنع ذك

 ىكوللود_حاو ةعو بق ثدح ىنجأ هفاتأ اذاأم فال هلئثالفالاو هنان ا ىلول ناك منسدنع ْئْما
 مفدلا 2 مما هل اقف رهظب الف كمملا < ىلولل نمضامتا ىنجالا نالءامرغلل ىل وملااهعذديوأ
 ىلب زوةبادها مهتم قءامر ةالعلاوءالوألا عقدلا ىأ قحلا فالثاب امهم لك بعانهو هنودهنال

 لقالانيدلابرل مرغةباقوالاعمرردلا ف لاقاذغو (حلانيدلان ٠ لقأ عقلا تناك اذاهلوت) رددو
 ندلاب رمت نيتهف هيلعنان مهي : ادهلل اعد فنصملا هك ذام نأ خا و شرالا نمو ةعقلا نم

 ْ لكاو راتملا# 7 هوندا ن هلق |هعقلا تن اك اذا. ىلع لمح ةيانحلا برا ةمو

 راثأ اذه لأى زءىلوملاهمهوناك ةياقولاو ررذلا فام فلاخرع- ٍءءادملا قات دزمدلا

 بحت هلوق نم حش | ضعب ىاملافالخناوصااوهوانخش طاذك (شرالاو سدلا بح هلوق) انخيش
 عابت .:الف هلدلو ما ري_صت هنمت دلوول امالاهالومريغ نم ىنعي (ندذالا لاح ىف تدلو هلو5) ةيدلا

 2 رمزى بجاوابف ىمكح ف صو نيدلا نا قرفلاو (دلولا عف دم 1 هلو: ( ىوج ةيانحا لول عفدتالو
 اهتمذىفالىلوملا ةمذ ىفعفدلا بوه نال ةيانجلا فالذع ةنود رخانإوك ذلرلاخ اعراب قل

 نادمهشلاك ؟اسحناو مالسالا عشك ذو ةباورلارهاظوه ف:صملاهركذانناإاعاو دلولا ىلا ىرسالف
 | نأ دلولل ةدارسلا:طرمشنا معا رع ماا ف عراش *أ ه_لاودلولا ىلا ىرمس ةيانعا ل

 فالخ دلول انعام غلا وح قلعت 0ك نيدل ايهقحمم تليد اذألمأ ندلا قوحدعي هدالولا نوكحت

 قرفلاو ىننعلا.رك ذاذك هده وأ نددلا لمق تددتك !ءاوسامبءامرغلا قح قاعتن تيب ادكاالا
 هب قحاتناك دنلار امشعامو مصخملا ى ا 0 همفاهعزانولىت> بسكلا قةري مادي اف ن ||

 هلود) انحش ططاذك 0 الالف هنارسلاب دهسا اتاهنافدلولا ف الكامن دءاضقلاهدس نم

 امتاوشرالا ادغل االودنعلا عقد ىلوملا ىلع قدتسال هنار دأدقفهةتعاءالوم «نامعزان هنال(هلذئثالا ٍ

 ءاوعد قدصب الو ءادغلاو عفدلا طةسدق سفن ى- ىف معازلا قد ت.فرح هنالةلق اعلا ىلعةب ١ دل | دعس |

 !1 0 :رك هرارد ان هيلع قدعب هتاف هن انجتارهل هعفددعا اهم ردم رةأوافرردةمجالاموماعةيدلا



 (نيعملا تف نم ثلاثلاءزجنا) 52م

 ْ دالل ن اكح اذاام فالخب كا لب زيهنالىرتشالراءخا طرمشت عسل مظتقي عملا قالطاوامتود

 لاو لان ال هللسىتحاراتخترمص ملا دساف هعابولو لارام كا نال عىلا ىلع ضرعل افالخوهضقنو

 ىحلا نم هعادولو اراستتع هسفنب ريص.ف لدملا ضمق لق تن هدحو منال: دساسفلا راما فالك هد

 نالءانرك ذاعف ىلوملا قأستءاةلزنع ىلوملارعأب هيلع ىنحلا قاتعاو هنمهمهواذاام فال رادو عذ هلع

 ظ اذااذكوا سدح هنال ةيانجئابالاع ناك اذار اتذعو هذ هصقنف هب رمضولو هدلافاضمروماملا لعذ
 ” [انهريتعملاو ىحما ثيح نم بيعهنال جوزتلا قالخانلق الاقل ءم نكح ناواهثطوف ارك تناك

 ١" || قالخعو قالعاريغ نم صقنسال هنال د داو زارها ىلع ب ثلا: طو فالذو ىمكحاال ىت.ةحنا بيعلا
 1 / هطالاف نهرلاو ةراحالا,اراتةعريصن الو طرمشلا راسخ هر طقس الا ذو كلان صتختال هنال مادد-الا

 0 ةرامقلا ىف نذالاباذكوام_عقح ىلعاةباس د.ءلا نيعب هءلع ىنحلا قح ىناعتل نه رلاوةراحالا مف هلنال

 ْ نيدلانال هلومق نع عنتينأ ةنانحلا ىلولناالا ةءقرلا صقنسالو عفدلا توغبال نذالا نال ندد هكر ناو

 || هعئد نم عنمبامهنمدحاو لكن ال )ا هتبقو هوق) ى.ءودر اداه هتعت ىلوملا مزلمق كوملا ةه- نمهقحت
. 

 1 ادكوى ترسل ةرادعوهب حرص نمرأ ل ىوعدلابهروهظوأ قاعملا* طولا هيدارلا له( هدال.ة هاو هلوق)

 || ىوج فسوب أ نعةياور ىفالااهعف دي نا هلورامتخاب سدلف دان لوا عماح نفاه داو ساقةمأ تناكول

 31 لزنيطرمشلاب قلعملاو هءانحلاب قاتعالا قاع هيا اذلو هنمع ىف ثنحال قالطلاو ىدعلا تدئو طرشل|دحو

 "|| هتلاوفرادلا تلح دن |هتأرعأل لاق ن هنا ىرتالأ ةءانجن ادع هقتعأ اذ |مراصفز ضل اكطمرششل ادوجو دنع

 تف تضم اذالاقاذا اذكو لوقلاتقو نمال لوخدلا تقو نمخالبالاءاد باريس كب رقأال
 1 | فال ضرما دوحو دعب |ةاطمريصن هنالاراريصت ضرملا كلذ نهتامو تقلط 0 هرخاثالث قلاط

 ْ هنع عانتمالا هنكعالام هتدق ل ديالف عنلل يعل اذا هنع عانتمالا هنكك قتءوأ قالظ هضرغ نالدروأام

 " [ًارابتخالاةلالدا ذهف هلعذفب هنارهاظلاو هملا ىعاودلاىوقأ قءلعتب طرمثلا ةرمث امه ىلع هضرح هنالو

 هلل اقناب صاصقلا حوت ةيانح هقلعن اودمعلا هشواطلاك ل املا بجوت هيانح هقلعاذا اهو

 صاصقلا ف د.علاورل نيب قرفال هنال قاغتالاب ءيثىلوملا ىلع بصالفو تنأف فيس اي هتيرضنا
 ' | حاتفملا فزاق (حما ادعرسدي عطقدبع هلوق) ىلي زو ةباده قتعلابيانحلا ىلو قاتوفم ىلوملا نكي لف

 "اا قافتاديقلال عجلوقأو ىوج :ناسرتلا فاك كاذك اخاف محم نافقاغتادم_علايد. قتل |

 '(/كوالافدو ةلاوهاهيف كس نال خلاءزرحم ناو هلو ةلرطظتلادال د بانجماب طص دم لاق هلوقي رطنلابمقتس»
 1 لئلا راشلا لوقريثب هءلاو ماطر ناو هلوق نم قابس اسم ةثاموت دمعلاردمق اغا لاقي نأ
 |١ بجوملانانم خياشملا ضسوراتعناام ىلعءانبا_كصءاصم (ةيانحت ار طصدتعلاف هلوق) املاح
 . امد ىلعدرهلوق) ى دنقأ- لدي اتي نر خؤم كو ل حلصلا|ةلزنعفدلا ناكف ءادفل اوه ىلصالا

 | | ضاصقلا ىرال نال لاما نعناكح ملصأ نال الطاء عقو ملصلا نانيبتهيارسلاب هنالداقي و
 "1| لضلا ناكف دوقلابجاولا امتاو بجاو ريسغلاملان نمت ىرساذاقد.علاو رحلا نمي فارطالا ف

 1 42 لدي قاتعالا ىلع همادقا نال هقمعأ اذاام فالغم ةومشلا ترودال لطاسلاو لطمف لدب ري_غداعق او
 ١ (قدردكو ابن تد صارو ةيانجلا نعال «لعصنالا لصاا اذه ةمحالو ملصلا عيمصت هدصق نا

 حلصلا مص قتعأ اذاف ىضرأ نوكريثكل ا نعف لل | نعاضوعد علا نوكي ىضرا ل هنال هيىلوأ

 سل يضل را اردت سا بيوتا هاذا
 | ذهول دق ودر قتل ناو ابي صوف ىرمس هنقتعأ نافدد.عب عاصف ارسعطاقلا ناكولكل
 لطنت . 4 نكت يسال |لطبت ثح ىرسفدسلا نعافعولاعف مامالا لود ىل_عاذ هلك كتساودباهنلاوةيادس فلا قراشأ

 وفعلا
 سي يبي تت ا  تبتببببئ ااا ساس تااستاتساتمتسالاا



 8-اب (نيكسمالنمىلع)

 ئربال هريغ ىلصالا بحاولا ناكولف رزدلا فك بحاولا لح تاوقل (دمءل|توى«بجوملا طقس | ْ

 َ | ل اذه عئادملا ىفلاق لي زلا ىفيهيلعاف فدع عفدلاب صاخقلا ىلولل ن كل لصفريغنم ةقلطمصوصنلا

 ا || مقالا ىلوملاريمخت هيانجلا هذه كح لوقي نملوق نا ىلع دب توما, ب حاولا طوقس لوقلا تع
 ا ل 2 ىلع هلع ىلا ق- لطسملودنعلا كالهدنعءادغلانيعتل كل ذك ناكول هنالديد-س سدا ءادفلاو

 ميسو هنري كعب || لاسقيناباوجلاو ةنلالسريشوت آلا هيلعنمعتب هاامهدحأ كل هاذا نيئيشنيبريذلا فل صالاوهام

 0ب 0 تبي نمانتلثهو سفصولا رم تاوفب ريدخقلا تاهدحاو رحم ف ناكاذاامأورخ الانيمتامهدحأ تافاذا |

 هرب. نوب. , || لف دعلا نوع أرميىوملا نوكتحىف قرفاللاةب ناب نيهان عشلاهنيش نعانتمش ل سقلا اذه
 هد: سمر 7 || ةيلالمترشلا قاكمم دخقساو ا بطعق هتجاح ىف ىلوملاهنعن وا ةيوامم دق ًاننوكي نا نمب*ادغلاةرامتخخا

 0 2 0 ماسر -» | راك اذااسأ اغلاءالقاعدبعلاناكاذا اذه (حلاد_.ةت انالعاو هلوق) طوسنملا لاو زعلابةيابتلا نع

 ادعناك اذا هبال هلوق) راملاطخلاكمدمعف اريغصوا انوذحم
 7 كل قاقرتسالاز حلو (صاصقلا ته

 مف أ عفدلاندارب ناعص+الو صاصقلاامجوهنال بانا بجو مفدلا قثداراا ل علو ردمدلا حاسم

 تور ير -.علي ” جوف || ةنقو ةيلالبترمثلا قاذك ادعوسدي عطق دع هلوق ىف ىلب زلادن حرمماك حما هنال ةياسنجمانعءاذف
 //ىب ج كله رز" كمر || رحت نعي صاصقال هنالرحت دي هعطق هيان- ىف هعفداماو صاسصقلا هبفاعف عفدلا ةحصقن دارملاذارظن

 0 رح 5

 0 .هرر || ىهف هلوق) ظن هيذو اننعش لاق نيه: عشا ارك ذاذك الالب هعذد عميق فارطالا  دنعلاو |
 67 (هوز 7 رردعادقلاو ا عفدلا ةينالاب بهذ نكت نك تراصفىلوالا نعىناحا صا. ىدفاذا هناف(ىلوالاك

 1“ 0 رحنا / عفدلا ىلوملارات-اورخ آن معأة ذو أطالحر لقاذااعف هنا (اههتبان-ر دق ىلع هنامسقي وهوذ)

 تمرر د 06ج , ٠ | هتيدووقفملا قحو فال 1ةرشع ىهوةيدلا ىف «قح تنث لوتقملا ىلو ناللثالثا امسيملا د علا عف دي هناق
 0 يا 76 ني || تحانمولاعف دعفدلاىلوملا راتعامثهلةنمرخ آو ههشاهرت آو هضومالحر مث ناكولو هيدلا فصن ىف

 0 ند( ناك ةناهسج ةفشوملا بحاصا نال هفصت هل نما بحاصوملاو هئاث ةءئاملا بح اصىملاو دبعلا سدس ةحتوملا
 كرو ل ويب, | ح رست ن ءىوج كلذ ىلعةسق راااوعمتق اهةئام-خو افلا هلة ملا تاس لوافلأ ةعئاملابحاصاو
 هر لم ةققحالتملا نويدلاك اهب ةيناثلا قلعت عنعال ءةيقريىلوالا ىءت نال (امهشرايءادفواهلو) ىرودقلا

 ديلا كوبر م نم ىد_:ةب ناىلوللو ع_نعال ناىلو |لوالا هيلع ىنحلا نذل هنانجلا قلعت عنعال ىلوما كلمنا ى رئالأ

 0 0 4 1 لوتقملا ناك اذاام فال. قوقحلا فالتالهرب ىلا قاسلا عف ديو دسءلا نمد صنذخ أبو مهضعب

 قادا تال ضعبلا ىلا ىتاسلاعفدي و ضعلا نم ىدف, نا هل رك.1ثم>ءالواوا ناو هلوادحاو

 هينوح (ج: 0 ىناك امهلاقاىؤ هقحو هقح توف هءال (لقالا نع” هلوق) ةبادهعم ىننعايحوم ون رقت كلعالف
 هي 2 سمشلك (ش رالا نمو تبق نمهلوت) ىلي زعلان ودي رابتخاالهنالءادفالار اتتريصبالو ىتيعلا
 11 دل. وهىدلا لفالا نهض ىنعب ىل-ةالا نامل ىلب مالالاوفلالا عم عوتحتال هلم ضفتلا نم نال ل.ضفنلل تسل

 شوب نر ندور فصملا ىلعحاتفملا فهي ضرغعا|م طوقس لعب هنموى دنفا حوت نءاستةعش ىوناشرالاوةرات هجقلا

 ىمهتنا ماللاو فلالا نودي هّمسق نم لد أ ل وقب ناماللكلا نح ناكو ل اف ثمح ىو لا هنع لةنام ىلع 0

 - م نا هلع مزلب ليضفتال هلعج نا ىلع كل ذكس داو لمضفتلل نم نا رم هموت م ىلع ضارتعال ىنمتالا]
 اعيد رز“ , . || هيقتف نير مالا لقأ هيلع بجاولا نو كحل د .افوهو مهتم لك م لةالاوهام ىلواا ىلع بحاولا نوكم |
 ب ةباد هر الإ هنمراتخا هلع مادقالاف عفدلا نمهعنع قامعالانال (شرالاهمزالاعولوهلوقر |

 هلرقلان افنان | ىلو ى> هن هةسالهنال لدالا ةياور ىلعرارقالا فالخ(حلادنعلا ع اياذااعف هلوق) ؛

 هتاودخاو يملا ىنركلاهدقحنأو رقنادلاةكرمالا نأز اون كلا لنه نق سلو هلا عفدلاببطاخم |

 امو سهنلا مظتذن بالا ىفتاوجلا قالاطاو عسسبلا هشأةهرارقاب هلرقملا هقصستقرهاطل | ىفهكلمهيال |
0 

. 
 الم مج ريالا هي ع وف ج

 تي لع ام ا



 لالا ن اا: ]و ىذلا ىف[كهتمز ف بح هالومو دمعلا نيد ةبار ةالو ةيارقلابددس نع للقعلا نال دمعلل ١

 0 (نععملا ف نم ثلاثا ءزحنا)

 حتسيإ ايس يهل - حس

 !1 هب اوعلا نع لقنو فن مالا ةرانعق ةحاسمالاذه ىلعف لاه ىجتنا روز ركا همام لاب صاخوأ ريع لاروزا ْ

 هنالزيعلاند..قتلاو ىهتنار زحلاعجلاو ثنؤت ىهو ىثأ :الاو رك ذلا ىلع عقب ٠ لبالا نهرو زحملانا
 ااهئاوف ا ترا علال ليةورامئاوروثلاناسلاذكو اهناصقن نهضن !همنذوااهنذا عطقول
 | نعانضش لقن نك -!ردنمنمعلا ف ةرم اكرم ةلوك امناوةلوك ادرغول ىوتفلا همأعو ارتع# نهذ' هناف
 ةفالتالامق همزاهلحر وأ ةلوك" أمريغةهمدي عطق هصنامهحرشو نجرلا تهاو هيلا وزعلابى اشلا

 | محا كلذ كواهنم دوصقملا شاوفباهمادعنالن اصقنل اذعأو اك اسماىف كلانا رابخالو كحاهانا
 ١ ولهم هه كمل هرلار 1 اف

 يل اوامم متر 0-0-0 778 مع ر# اوهو وهو كلا اةيانج نم رفا

 أرامتعابت ناك ةعبملا ةيانج نالاهنعرخأ فيك ةعجلا نم ةلزنم قدس دلدمعلا لاسقنال ىناقنالا

 ش ىذلاوهوانق ناكن اب ىاب لا لاق (اك-ام ناكني هأوق) اا اوقداسلاو بك ارل

 "|| هلدقعن اناب(الحن نكي ناو هلوق) ةناكلاو داولا ةمومأو ريب دتلاك هير حلا باسأ نم و :هلدقعني
 | ىوملارارق او هنسيلابتدش عئادملا وأ ماهي تد امرك ذيل | (أطحت دمع ىنح اذاق هل اوذ) ىوجرمامتئئذ
 | قيعلادس رقأولا ذكو ىتعلادعبالو لاسحلاىهيذع:ؤبالوانودامولودبعلارارقايتدثبالو ىضاقلا معو
 ظء |نعمابشالا ىف اكان امز فى ضال لعب لمعلا مدع ىلع ىوتغلاو ىسهتنا هيلع ئن *ال رلا لاح ىف ىن> هنا
 ظ ىف ريغلا ىلع رارقالا لاقي ناالارطت انوب دمه_.ءاع ىوملارارقا ىنو ةيلالبن رشلاةزدك نيلوصغلا عماح

 ا نءىوج جو زلار رض هبف ناكسه ناو هلع سدحت نبدي رقة هج وزلاك م<ن هسفن ىلع رار ها نكد ١

 أءالوم ىلع هتهاطخل ادي انج بح تال اودي ل رارقايدمءلا ىبعاطخلا د رانج تدثتالامتاو ىسدقملا
 |ةيانتجم اي هعفدهلوت) اندهش طاذك دلولا م أو ريدملارارقاكهملعذ ف:الف هنا. فوا هعف دب بطانع

 | نعالدب ل عج هنالقءادفلاامأو لطان نا.عالا ىف لمح باتل[ نال عفدلاامأ الاح هم زاب كلذ لكو (هادقوا

 هريغةياسنحلا ىلول سدلو نمعت ىلوملاهراتخ | امهمأو باد هلا فاذكه مك خأب و هماقم موقف دنعلا
 ءانيملا هلعفو هراتحخاامهسأو لاق ثدح ةيادشا قر راشأ اذهىلا لعفلا, لص( لولا لصحندسعتلاو

 نوكي نانمد قرفالم اقافتا مةو لع_ةلايهدنقت لف امىلواوهوو | ىتعع هلعفو هلوك نمواولا نا ىلع

 اضربالا لغم ناكاذا ءادغلاهرا .تحخا معا الامهدنعو دفن ىفأ د ذعنكيملوا شرالا ىلءارداقىلوملا
ا نا لعاو ىنرعلا ىفاكءا اوالا

عفد نم* د هيلع ىضقي ال ىومل
حال هملع ىنحلا رب لمق راو 

 7 ' : أةيارعسلا لامت

 اهفتحوال مسا شرالا ) شرالايءادفو أ هلوق) هب ةياثعلا نعىوج لوههثءربلا ل.ةاهج وم نال

 | ىلث ىنأ لاق اهنوداعفواسفنلا ىفتناكع ايداع مانو نوصححب اماتهدا ارملاو نسفنلا نود
 || ىفاشلالاةوهلوق ١ ىدنفأح ون نءانٌش رب زعريفءاهقفلا تاقالطا ىف معالا ىنعملا ا

 هلق اعالو هنع لمحت هلةاعلا ناالا ىناحمنا لعن ل ناءيانحلاىفلصالان ال (ملاانيدنوكت هتبانج

 | ىلع بو هنانملادمعتنل ثيحر و ذعموهذا ىلاحتا ن ءدعاش نااطختاةلاح دا الالعاب 2 ىف
 ىتح ةرصنلا|اندنع لق اعلا ف لصالاو هب ررمص سد كن .عل |نال هلق اعىلوملاو هلق اعل ناك اذا ىلا اةلقاع ْ

 |عونةربخاتاسن | ىفو هتمذ ف بق ىهنيباف نولق اعد « :مهنال ىذلا فالتعت ناون دلا ل- هأ ىلع بت

 | لاقو نيستلاو هيادهلا ناذك ( ميمعلا ىف عفدلاوه ىلصالا بجاولا م هلوق) ةيادحلالا هقح قف يفخت ْ

 أ ىح هلود) ءةرهوجلاو حاملا ن ةيايغاش اوه ىلصالا بجاولا نا يتلا ىردزبلا مالسالار 3[
 ا

0 



 هءه (ىكح .مالنم ىلع)

 ا لسمو ىرا نملاو دعسأ مامالاو كلام مامالا برخأ هنت ,؟ ذىدنفأ حوتبأرمرخآ ثددح اففارردلا

ىلاق لاق هنأةرب رهىأ ن عدس رآلانتسلاتامكأو
 أولو مار -اهحرسءامهعلا مال او دال سلا هيله 

 | دوت 7 نكاح -لك أب باك هل يدع |ىف هيله ناعضال َنفاتف كلم نم اه رخامردقب اهق اس

 1 هدآى فات ا هنم فاضاعف هفلعدرشأ اذ نمذ'اغاو نمضن ب نعلا لك أح هظفح 5 ةمأع

 ا قو نيلوق دحأ ليصفتلا نم مر ذاملوةأو رردلا فاذك تاكلارقعو رولا مل طنو لئاسلا طئاساك

 نإ ا فذصم ىتوأ أ انهو هلا مّدقتامدع فلتلا ناك .- مدا ىنب ريغوأو |ةلطم فات أم نما رح ”الالوقلا

 0 0 : ١ اودهش أ امدنعن ناك ث .ىنمانلا ب ا ًابوجرذف هيام قى هل نم ىل-«نامفلاب رب وئتلا

 0 0 م موزاىأ اًذهوانس ر رخل ناك اذا كد: 0000 امنه هلي وكب رؤد هناردلا ىف رك ذو هيلع
 30 0 7 7 ْ ناعم ىف قاطأ] ثم قلد زلا مالك ن موهاظأ اوه هريس دو ىد - الانمي : قرفالم مَدقَتلادعب نامفلا

 كلهن 3 0 45 || (2انامضلا يمص هنافسو ىأ نءوهوذ) فالتالا لف ه.حاصولا مدت ناك ناساكلا هفاتأأم

 ا 5 | ناكحااذاهدي,كلاردصللا رعم اقماع نعىو< هءاورلا هذه ىلع ىوتفلاو سانلا لاومال ةنأمص

 ل , داع لي عك 0 يلم زلا كذا نو ال هيك ف اذا حاط ل ءداشالادج و نإ هنا عمةياورلا هذه ىلع ىوتتفلا

 ا ل نكعهنان هرافغلا خم ىو ذاه هقالطا ىلع هم .-اصىلا مدهتتل دعب تباكلاةإًءسمىف نامضلا نم

 زكا هلق ما ها رالف دم دل كال اذهفونا اوصريع ضد "ال | ىلع ىجان لا مالك قفلتملا

 تايجرإ يد ا :؛ ل هلوث) ىلا در اهمس لل :تمادام هللا فاضم هريس فال 0 0

 هناإإ 0 / . تموز ١ مدأم ط الاؤلا رالادعب مكلاف توا 0 ىأ (غ ةقواذا | : ههب 3 ص 5 | ا 2. تأت

 هدوصقم ىفاضتهذ- هو دصلان هاف ل هنال لسرملادو هقم قت ةفقولا كلت نالدصصل اذا فراس

 001 ةعهملا لاسرا قو نعال ث.-هروذ ىنالاموأ اسفن باص ف دم مملاهلسرأ اذاام فالذع : ريسأاوشو
 و 0 نعثر ٠ اوب ||ىف ىنوهلول) ةيادحلا نءىجأي زدا .طمالالا الا فالذد_ عاقب ر املا ل غش هنال ٠ نهض قب رطلاىف

 عار, اكن امو || باصقلاةاشنمع قف ىف نمور ردلاةرامع(باطقلةاشهلوق) ريونتلا ىف اك ةحاحدوأ (ةاشنمع*قفأ]

 ا 0 0 باصقلا نا ىدنفأ ح ورك ذو دقي سدا ناصةلاوةاش لك ىف اوهاذ هءدازى زعةمالعلا لاق

 تاه 0 اعين معلا: الا. نمدوصقملانال(اهصقنام هلوق) لا ا بادقلا نعوريدقتلانو ف هءاعو نعي عاف عفرلاب

 همه ويم مرر [|رظ هيفوهريغو نع كاذكة اشلا عم 0 4 نالوغل باصقلادمق لبق ناصقنلاالا اسمفرمةسدالف

 نايك 3 7 لصاملل لماش زاصقنلا نام ناقن ىوج اوغل نوكمالف مقاولا نامل نوككن ادو. اا ىق لصالانال
 0 5 / رمرلاق زاك ةلالدرا ا ا ىدنفأ ىناو نيعلاء ىف نملاز هان

 37 0 ناصقنلا همف نم عفاش !!لاقو هلوق) لكلا نيا نءعردم ! دادعالارابتعا مدع ةفاضالا ةدئافف

 "لانو |١ نالورع ىضق ا ذكوةعقلا عدربةمادلانيع ف ىضق مالسلاه لع هنا ىورامانلو دال ايارامتعا (اضنأ
 / ا

 ب ّْ َ دقو ىذ ل هحولا اذه نذل مملاو لاحم او هن راو ناول 2 ل الا ىو سد صا ةماهش

 ١ 0 راباصافىد الاهمش نيمشل بأ: اهف تالوكحأملا هش هحولا و ءالال كت

 امن ا ىواهأت .ءنبعأ ةعل 1 اهم للا ةماقا نككعاغاهنالو فصنلا نت فرخ" الاهشلابو

 ةلماك ةعقلا هنمضو ءئافلا ىلعاكر تءاش نارا: .#ابارحاصف اهسرعأف ناو ةياده عب نأ نفاد
 هنأ ملعاو هم هناع د م[ ةقيفةدحاو نمد در ودقو صنلا هيل وهلا نالناسمقنلا هنعضو اهكسم[ءاش ناو

 ىليزلا قاكب سان !|ناكود 1 || نيعءىقف تقع جلب زالهوز ءمنينبعلا* ىف إثر كحذردلا ف

 اعيتاقلطملبالاب رو زم ارسف ث.حىرخأّ: ل اؤمهلعوءهروزحو را زم اةرقن .نعءقفدعأهرك ذ

 لي الانهريسفت قنا ىزعرك ذاذهو رزدل لءالان مدعاامةيانعلا قاك روزملاناعهرردلا بحال
 كشالورازحما اريسمغأاناضم لب [قلطم لب الارورعسف هنا ل فال لوفأو ىوتن ا ىتخالام عاستلا نماقلطم
 ناسوداقلا نعىلقن ىدسنفأ حون تأ ما تعا دولا تيادنترطغ هفاصالا دهرا

 15772220 و مصمم

 اك ان



 (نمعملا هتف نم ثلاثلا“زا) 3

 | سرد, تعطق هما ىفانلق اك مهتع طةس لق اعلا هلو تام تمم اكل مام هتان يسون ولمعت اذ (
 اانا طوق لا نأ, بيجاو ةلقاعلا ند طقستو ازومريصت هيدملا ناق هنمت دك امودملا عاف ل رتفاطع َ هلأ 0 'ابزيسرووكا 4 - 5 - 20 ني

 طة ىناحناوهالوأ ىدكسملا نا ىلارطنلا ف هنراوانه عجارلاو ىناتاوه عجارلا ناكاذا اعف نوك.. 0 0 د
 بجاولا نال( ارنا قح لاطسب وهلوق) ةبانعل كلاب طةسنالف طقستال هريغعجارلا نا ىلارطتلابو
 اًدك,هاوق) ىلبزدجلا ىناهفصتواطخلاىف ةعقلاوهو فلعت ًاامردقالا هوم لطبق دمعلاةدقر لع نأك
 ادم رطلا ىلع ءاقلا هن اكراصف ماكح الاوأدشلا ؛كرتوهو هئمريصقتب عودولا نال (ا ملعلم#ام

 قثاسااكراطقل طفح هءلعرئاقلا نال (دثاقلا لق اع نعم هل وق ىتبعهطفحدصقيالهنافءادرلا فالكم أ قدوم د

 000 0س ف امهاوتمال (ةيدللا امهامق هوق) 'رردا دعتسزاعق هنغزرتل اهم دقو ٠ ١ كلر نك هيلو اوم 0000 ل ا تلا فاي ءارتمال (ةيرلا اميلست هلوك) 'ر رد اب سمر افق هنفورقلا ةكمأ دقو سسك 0 هلو ةمسلاو و.
 | اذا اهد.قماميملع ةدملا نا نمضفنسصملاهرك ذام محههزالا لاصتال هقثاساذكو لككلل دئاقد حاولا رئاق تكووز نر را

 0 الا 10 0 5 ا >> كد
 ! هلدةذاناس ا ىعالا ءاموذ ىعأ داقاناسنا ناولو ةل اعلا ىلعدوجولا ناكن اكن افرردةإةاعامهل نكمل 0-0 تاي 4

 1 ةءانعذصاخ هبلاس سني ةلعفق ناعذلا ب وحو لهأ نم ىالا نالدناقلا ىلع نادل |بحال نا تش هعمن ع ل ا

 1 ناك ام قوس قياسلاو مامزلا عاطقنال قثاسلا ف لخ ا مدوقب الرثاقلانال ( تا تطءامن ع“ هلوق) ناك 0ر0 1 (نم 0

 : هناله.دي ننس ىتلا لالا باصأ ام نغتنملا 5 رشا, مىوسلو راطقلاطسواريعن لجر بكرولو ررد هماما| .انرإب م هور إب 7 ادئاإإ
 دلاريعيلااماهفلخت|م مامزباذ_آ ناك اذاالادئاسق, سل هنال هفلحخ ىتلا لدالا اذكوال ىثاسن سدل ا (امسامو 1
 1 لعهنامذ كلذ نافءاطن الاب هناصأ امربغدئاققلا ىلعو هءلع بيف هياصأ ال نماضوون ه.كحاروه ١ 5 0-3 و

 1 2 9” 5 0 ١ 1 0 3 0: 5 8 َ 11 كلاجذر ماير 9 تلا
 ٍ مع نان (م-ءب.الدناقلاو هلوق) اهءاكحأ هيلعاورج ىوحارش امم همق لعد هنال ىدعمدحو ب أر 2 ن6 0

 |١ (دئاقلاةلهاع ىل_عف هلوق) رردهلعفي لصتادق فلتلاو ه.ىضر رئاقلا نال طبارلاهِلَ اع ىلع عجر مال
 | هنم نامل بس ققع عمو نامغلا بوجول بدسدوقلاو ريعملا كلذلا د ثاق نوكسف لكل داق هنال
 [اوهدنال (طبارلاةلئاطىلعاهبنوعج ربت هلوقإ) مثالا هع ينتناناور ردهله<نامذلا طقسال

 ' | نال ب مام,:هدحاو لكن | عمءادتبا طبارلاو دئاقلا ىلع ناعضأابعالا او همن مهعقوأ ىذلا الين 0
 ١ مهد_-وناعخلاهبلعسعف ظ رلانوده.فلتلالاصتال طد رلاىلا مقل انةرمشاسملاةلزغعدوقلا هلذا 3 1 علا

 أ ريهيداقدنال (عجربالهلوق) ةلالددوقلابرمأ نال (راطقلاريسملاىفهلوق) ىبل؛ زدنعجربا| نى ةةلجرر تطنر
 ١ ادوقلابلازهنكل يد رطلا ىلع فاقيالاو طب رلاندعتم هنارمالا با ةلالدالواس رصال هنذاريغب هربغأ ديلا ىلا فجري اوف

 0 !قئاسوهف اهروف ماها اهفاحح شعل ناو (اهفل ىأ هلوق) رردهريغهلوحوارحعضوولاكراصف | فوفو نب ” هفاغلإ
 . | لماما هنال (نعذائش تباصأف هلو" ) يندعق وسلا عطقنا نا ارئاذاو قوسلاب وكف كلا نا لس[. ل رر كارل
 | ةهملا الخ ريتعب لف قوسلا لتحتال هزدن نالال وأ هقاسءاوس (اريطلسرأ ناو هلوق) ىنبعامل 00 0 ادايرب

 1 هتاقاهدر ىلع بك اراردق, لو ناركسولو بك راية ياهلا تعبج ولك (ةيادتتافن اوأهلوق) ىبعأا ( 7 ) 00 اطاعر الإ

 5 فاكمربغولو رعمأالب اهسستو أ بك اراهلعةيادب رضولو ا ررعسع سدلذ ةلم> هال هاف ةملاك نمل 0 داق 000 2

 1 سعانلا نه هتلتقو هتمدصف ت رفنوارخ! اهدمب تب رضوأ تقذف ناهرملا نع ةيلاليترشلا فاك 17 كيرإ َ 50
 |تعقنولو الع همدف هنذاي ناكوأ قد رطلا ىل-ههتبادافقوم ناكحاذافرب وتلا ىفاك بك رلاال 0 رح

 ءطمولاول ن عا اما سان | مث س.خانل ادلة اع ىلع هتب دف هنمل قف بك ارلا تقلأولو رده همدخ سانا
 ” [/لاسقينا قدي زازملاو رردلا نعرد سةفلارثأ عاطقنال بكا لا لعن اعلا نالاو سحتلاروف ىلع
 قع ديانملاتناك اذاام ىلع لمحملامق ناسعذل اناسص ناك اذا سخانلان ا نمةيادملاقو 1 دام
 ١" نسال خ) انش زمفاوتلاب (ةءاغ هلوق) هتلقاع ىلعفالاوةصضوملا شرانوداهفوأ ل املا
 )1 0 لعفلا نال ةتلفنملا ىهو ردهىأ رابح ءاقلاحرح مالسلا هلع هلوقل (لسيرللا
 كفل ىازلا قسلو رردلا قاذك ا هدو و قوسلاو لاسرالا نمهملا ةمسنل| بجو ام هنمدحو لذا
 تحاصءدروأ ام لعلؤانث لاق هاردد+ املا لعف ىأ ىجلي زا لاقرانسءامدعنا تردحلا صنورح



 0 (نكحسمالنم ىلع)

 ناك (اهفةوأناوهلوق) ناببلا ةباغ فاك هنءزارتحالا نكمل هنال هب بطهام نهضنال قب رطلاق
 ةئيدر ةغل فالا هفةوأ ل اقدالو مزالافوقو فقوودهتماغقو فقو كلود ن الا هفقو ناو لوقي ناهقح |

 1 كالذراتا هنفهلاعتسا ري كو مزاللا ىنعم ىف هعوبشل هنانباحأ ىناولا تدأر متر اهنلا نعىومج

 ل ةيادلا ىف فرصتلاو ةرمثامملاوهو بج ووملا ىنعملانال (دئاقلاو قثاسلا ه:ه2 بك ارلا هنعذامو هلوق)
 7 كذاب. ١ (ماةرافكلا بكارلاىلعو هلوق) ةيانغموغرصت تحوم ,ديأ ىفاوئال فلتضالدارأ ام ىلعريبستلاب
 1 تريب فاس ناو 'ءارواعف بك أرلا ىلعالو هلوق) رامتعخاو اي ز هلة مصوالو ث ريالا ذو ةرشا.ل اك ىهور شام هنال
 م ليو تا 0 | ءاطنالا ف ىند ةرافكلا بكا لا ىلعونتاالوقدعب هلوق نم ىنبعلا ف عقوامنا معبانه نم (مالبالا
 اتاري الل كلذب ترمسفااو (ةمفنلادارملاو هلوق) ةيفانل الم واولا لادباوأ هرمغو هلو فذ ح هياوصدرسغو
 تلا ا 2و) || نيبقرفلاهجووةبانعقالخالب رئاقلاو قئاسلا ىلع ناهغلا بج وب هناف ءطولاهيدارمانا مهوتي

 ماعلا 0 اهناىرودقلاورك ةام ىلع امهةود لح راك مفنلا قئاسلان عت ثيح قئاسلا و“ ةدلاخلاو بكا ارلا

 زكدو "1 0 1 هلوق) فرت. ردامهرمسب نع ةيئاغاهتوكلدئاقلاو بكا را فالخب |هنعز ارتح الا هنكعف هنمع ى تر
 تار: الر 0 ادرطضمملا بك ارلاهنعضامو هلوقنءفنصملاورك ذامنوكم اذهّعف (حاقثاسلانا يمعلاو

 مار ةمصيقم 07 عضوم لكنا رماح او يفنلا ف عزالتلا ساكمنالاب تان مزال اادارطصألا دا رااوأكعنم

 توري 0 َُت 0 كير | قئاسلا هيف نوضييال بك ارلا هيف نمتت'ال عضوم لكو دياقلاو قثاسلا هبف نه بك ارلا هيف نمش
 ١ امههودو ىلءناوهافق ىلءامهنم لكعقواذااذه ( ا ناسراف مدتصاولو هلوت) ىدنفأ حو دئاقلاو

 بذات فالخم اهو رده ههجو ىلع عقو ىذلا مدق ههجو ىلعرخ" الا و افق ىلعامهدحا ناو يال

قو ناو امههوو ىلع اعقواذاوع الاد لك هلداع ىلعف لبحلا
 : هاغو لعد أو ههحو ىلعامهدحأ ع

 و | ةمجاولولا نع ةءلالمنرسشوخ الاهل اعىلعرن "الا ةمدو هسفن لعفب طقس هنالردههاغق ىلع عقو ىذلا مدف
 7 طم كلوز 1 ١ ماعم عطاقل ل اعوء امس دؤاتاداغقلا ىلعامهم لكو م دوق ا مهثدب ل | نا ع 7 0

 2 لاي «كلر + كمر م ١ نءانحس هإقنام لمادب هقالط | ىلع سلخ لا ناسراف م دطصاوأو فذصملا لوق لقد نا ىد هحرعتو ريو
 هد كفن ا . ا

 0 0 / - 65 مدق1لا ىلع ن اه الرنؤللا بطهف همدصف هفلخ نم بكار ءاهش باد ىلع لجرر واس لاق ثء>رامتخ

 0-0 0000 .ر نانو نملكئاك اذاام لع فذصملاهرك ذام لمعف ملا نيةةيفسىفاذكورنؤملا لع نامل اف مدقملا بطع ناو
 هلق 0 الد 7/ <: || قرغلا فاض تقرغف ادئازانمابسق حرطو لجو ءاف ماعطلاةءواعةنقس (ةقثإل خلا ل يقتسانيسرافلا
 يمر دلحبو. | نأ, راتخلاردلا فهد.ق (رخ"الاةيدامونمدحاو لك هلق اعنمضهلوق) ةياهنلا نعانتعش دئازلا نما لا
 0 0 0000 || لعفو هسفن لعفب لوّمقم مملكن (سايقلاوهو وك يلام ىف هب دلاف ممم 3 نأ 1 كور فهد فسر لإ نيش هفتوف لوشما مز نألا ا يضر هل رتب ول ل

 قرر حائر 1 دعو | طرمشو همحاص فت هل ءنيمدطصملا نملك هدص نا ا:أورمةعم همحاص لعفو رده هسفن لعفف همحاص

 ل نيب ىف ركل || دحاو لك ةيد توجو ةدئافام تلق ناف ريشا بحاصوملاالتلعلا تح اص لاهلك فس[
 ل ا 11 5 | شاوم باعصأ ىونالاو نيع باص أن لق اعلا ىدحا نوكت نازاوممتاقرش ”الا لَو اعىب عاموتم
 05 كعب تقاطنب 0 | يفباوصلاوأط وهو ىنيعلا هلاقاذك (اطختإو دمعلا ىفهلوق) ىندع نيفرطال عافتنالا ل صحف اهربغوأ
 0 قاب -ع// أ ىذلالوقأو ىلشالابز عم موضعي ركذا ذكوخ الا ةيد فصن امونم لك هل اع ىلع بحت هنافدمعلا امأو اطخلا

 لو : ديمعلاو اطختا ف ةيدلا ب وجو مهرت نيكس مالنمو ىنيعلا د :رامع نااننهش هنع لقنام ىلع ىلشلا» .ركحز سل +. معمم 0

 ماهنالا اذه ىفتثي هيام ىلعةراس.علا لج نءعنامال هنأب هم رمصتلاكما مسالا ىلشلاريمعت ناك شالو
 لكتلة اع ء دما ىفةيدلا فصن بو>و ىأ اطل اودم_علا ىف هلوق نمدارملا نا انضهشرك ذاذه نمو
 | ءادفواعف دهةتقرب تقلعت هياذحلا نال (ملا مدلاردوم هلو ) ىسهتت اةلماك-ا ادردلااطخلا قوام رتمدحاوأ

 ديعلا هت ىأ (اهذخ أف هلوق) ىن.عءادغللاراتكع ىلوملاهيريصن لعفري غن مفلخىلاالتنافدقو



 تو يوك تل تت

 11ج وعلا 0: م10 25 1 انها 5 3 '
 م 1 0

 اطخاذك الم ءهودئاقلاو نناسلاو بكرا ةنانمماةفاضاملا ارا كر ءلواملا 3 كد اذح ىلع مدق

 ةاعدم ءرك ذب نا ىاملا انه ود مناك هضاب يوني لا عسسل تءارغ م

 ١ ما لتملا مدع تح .نمداج ار ةقعلم ةجوملا تناك سا نك كولمملا ىف قطنلا ةليضغل هاوامملا
 “ افران برأ تانك بلا ىدتأ قبرطلا قل --رلاثد حامرابنانلا ا ه

 . || لق قئاسهعمناكولو (ماب
 : نانمض ليقو ىلوأرمث املا ىلا ةفاضالاو بدسم قث اسلاا ورم. ساقك لآ نال تان وان قتاسلاو جدال

 ارا نمض هلوق) سوماتل | نون دعش 0 م-4لاو زعالئث لك

 هدارفناب لمجال ه مق بستلان ال لالا يمتلاو اًميش تفلت أف بك ارلارعأ صخع اوسخ اذاام ىل_عاسامق
 0 هدا ارفنانل هسف سنستلان أف هرمأب اهم اذ ام فالس ىج» زءاقلالاعمرفحاكناكسف فالئالا ف

 1 5 اين ةمالل ايرشدعتف حاصر طلاىقث رورملان |فنصملا هرك ذاعف لص الاو ناكرتشدف

 مدكلاوءاطنالان عزارتحالاو هبانّدسلا ىو اقلطم اهبودسقتذان كءالاعف الة ءاده هنعزارب> الا

 0 وسلام ةعفنلا نءزارتحالا نكك ءالو هب نم ريسلات ارو ريض نم سنلةنال نكي طمخماو مدصلاو
 الاتش ضال كلم قو ىب رطلا ىف فا ةرالاب هر دعتل ع غنلا نهض قر رطلاىفاهفقوأن اوهب نع

 20 ققرفالو هحرشو ربونت ثاريملا مردجذ 2 هن هدف هال رش أم مء أد :الا نالاهك ار وهو: ءاطب الا

 هكلكووف هكلام نذاب لكن افدريغ' كلم قو هيانعالضاف ةموأناكانواستم ءرتشملاو لماكم || نم

 نمضاهلحتدأن اواشيش نعم الاهعمنكيلو وه | هلت ن اريغ نه ىهتاحند نا هنذا رمغب ناكن و
 اعضوممامالا ل_عجولو ىن- ءفاشالا 3 قدر اطلاك د هلا ناب وللاخدالابهيدعتلالوأ اهعم ناك ءاوس ءا

 0000 ات زمالباودلا قوسوتنادلا فاغب و وناضالف دصملل|باردنع ناودلل
 ةعناو قد , رطلاكىبهف ةدخاناما سانلاب رضرالهنال ةمئاري_غىففقواذا ةكم تب رطوتالفلا اذكو
 هنابباحإ و ىوج ناواولاو هباوص (وأىن :«تاواولاو هلوق) نيهاش مش هطسوأوأ ى قب رطلا ماظعم
 نتلا فرك ذنكلرردلا حرش قاذك (اهرفاحدح هتب رضاذا هلوق) دح اولا قوفام ىلععسمتا قلطأ
 ىناولاةمالعلا لاقاذ_ةوابم ذوأ اهل + رب تعفن امال لاق ثيحدم هلا اًدوالاةاطمررضلا هنا ىضذتقنام
 اهرفاحدحيبرضلاهدسقتن م هنع قشامل فلا خيوهو ىنعن ى منا ب رضلا قاطم ىنعع جفنلا نوكمف

 تمقنام نهضت ال ىأ ادرانءامواننتارتفلع لسق نم ةرارعل هذه نوكتن الك هناب زعل وملا باحأو
 1 : نورثكملاو لاق ىيرلاو برضلا عقلا ناةاهتلار 42 دعى ىطو» ..لارك ذلوق وابن ذب تن رضوأ| اهلجرب

 نادرهاظف ىبننااهفراهلجربةيادل هقنو ءاطعلاب هيدي برضى أ هلا“ هلو هنايك عن :نمالا نولقملامه

 1 1 حراشلاق ىأ سأم ىلع حاملا ىف هيد.ق اماه هر فاح حت هنوك د قبال ىفاولا كذاك برمذلا قلطم ف هل

 7 قاتسهقلاةمالعلا تار ىدنفأ ورقا ناو ىزعو ذام هالق ه.لءو ةغل فالخلا تو. :رااف

 لامس اب ان ندوهف اهبتي رضى أ ةلمهملا احنا.ىلاةفاهاج ربث عكا :امالنتاالو5 2 0

 ةةلايمامعلا (حاصهلا ىفاذك وق اوق) ان اماك ادر ايءاموانت !وتفلع لمسق نمال قاطملا قدبقللا
 | فال كلذ نعزارتحالا ناكمامدعل (متااهلج ريوأ اهدسبتباصأ ناو هلوق) |:ضش ططئاذكدرف م
 7 ثور نءولخال ةرادل اربس نال (متنار ناو هلوق) يع هلا تحال ناكمالارعن كرا ناكولام

 اهفتوأ اذا اذكور مسن ىهوتلاروأ تءاراذااهف هي فاتامن فالف هن عزرملا هةكحمالف لوو
 نع : ثدحلوملاو ثوراريغل اهفقوأولامىفال_ايفقاوالا كلذ لعف.الامساودلا نم نال كالذأ
 : ايف نمتنارلا باعلاطقس اذا اكو ىتنعربسلا تارورمض عر موه سلذا فاقالاب هيدعتل هرسطعام

 هَ

0 



 0 ( نيك مالم ىلع)

 'قد رطلا قرح عضوو حانجاعارمشاكر اصف ءانمل ان ىّدعت هنال (بلطالب هطوق: فاتام نكض هلوقإ ا
 ةسالمىندال ةفاضالافاهريغوأةراجاباك اسوأ ناك اك لام (خلا لج ررادلا لام ناقهلوق) ىنيعأ

 (ماهيلعز اعكالو محلوق ) كاد ىلاريش ختان اكساومف ناك ناو حراشلا لوقو ىناسهقلا نعرد ا

 نيلسملا ةعا ملا نال هسفنقحىفالاءاربالاالو لجأت( معن الثم-هلوق) ةيادهم قحلانال |

 محو قو دتراوأ اقيطمّنِجولاذكحو عيبا اك ةمهلاو (حتارادللا عابولو هلوق) ىدنج رملا نعردأ
 هالو لاوزإ (ناعضلا نمئريهلوق) ةئاختأو ىسدقلاىواحمانعرد قافأوأ داع مت هقاسملب |

! 

 ٠.١ 1 هوجو دن. ل 0 ل مم تلا وقوي: ه7 02 تع ل ل جلب تسعسو حب عد جدص صو عس عع ووسع مع: ١ يع
 1 قعدات |نركطال طنا ا ىل_عداشالانال قتلا ىلعاو دهيمأ اذاالا هنعمل وو لاقو ١

 ْ ادعو مامالا لوف ىل_عالا ىىةنال جلد زلا ىف هلم مو هب ادلا نع قيس ىناقئالا نعهلقن املا ضقنلا

 1 لكلا ف مص بلاط ىأف رادال ةضعن و قب رطالهضعن لامولو ىتنعمهقح لطس ناو ,ريغو ىذا قلل سنو |

 أ طئاح طقسولو ىداعلا ىف كم دعي فاتلابنهذنالف بلطلا لطب ىلولاتاموأ ىصلا خلي ىناتسهقلا
 : ' ىصلا لام هلوقواض: أ ىناتسهقلا هيلع صن ىملالامىف نامل ناكمملو نم بلط ادعب ريغ هلا |

 || ىصولا لق ناف ىصل هلق اع ىلع ةيدلا نا ه2 ن وك ناش اممداوافالامغلالا ناكاذاام ىلع لمسح

 ْ بدجأ هراه نا.عذلا نوكي نا بجاولا ناكف متملا لاسعار رض قا هملا مدّقتلا دعب ضقنلا كرئاذا

 ا ىذلا لع نوكي لدقو الخ روع عقوفها تب ىذلا ىلعدهعشا لثام طاح هلدده-م هناخراتتلا ىف لاق
 | ةيدلاو ىلوتملا ىلعدابشالا ن اكو هدب نماهرخ أ دقو نيك اسملا ىبعاهفقو راد اذمكو دحمان

 1 ةيد ناعم نوك ىأدحدملا ىنب ىذلا ىل-«نوكت هلوةو ىاشلا نهانخيش فقاولا ةيقاع ىلع

 0 كل 9 5 ل 2 2 تا 40 ع - 38 5 ح 9
 5 0 6 ال

6 
 د

 - رس
 3 < ّ تت

 ٌّء 1 صب

 نومهم هيغت داق حام لعفلا الئ بحال نا ىعش رحأتسملاكإمىف ولف 9 رطلاف ركلاولاذهو |

 هنال مملع ناعذلاو لعلا نءمهغارف ليداناسنا لتقف عقوذ حانحماجا رخال ةاعفلارادلا ب ررحأتءا اذاو ا

 ردرادلاب راسم نكي فذة نمح

- 0] 

 ٍ ةرمضم عفدهضقن وانا هناش وضقنلاةبومف ورمدم ىو قد ٌرضم عفد ضقنلا ك ارث قنانأ

 ا م١ هيانه ىصولا ماب الف ىدصللارظن كرت ناك-ةئث هيكل سال طعسن او طةسالن ازاوح ةموهوم

 ْ ةرهولا نعة قتلا فهحاضن اقأسو ئه بحال ناش ةلعفلا نم ناكسول ةزعفلا نمالا
 : ةصحلاب مسعف ةدحاو لعب فالا لصحد قو نيالا فهيدعتل (ةيدلا ىئاثىابلاوأر ف احلا نعض هلوقإ

 ْش ىزعه ف دعتع سلو يف هكلم ىقامأو همكد رش كلمرابتءابىأ (نيتصحلا ىندعتم هنال هلوق) رد
 | ماى ايلاوأر فاما نم هلوقاذكو هتلقاعىل_عىأ (حتاةيدلا فصنهلعامهدنعو هلوق) هداز
 || فصنامه دنع ب حاولا ناك اسئاو ةيدلا ثلث ىنالاو رفاحاةلقاع نىضريدعتلاو فاطم فذح ىلعأ
 |١ هكلمر اتعاب رفحا رده هءلعدهشا ١ نهسدصنب و ريتعم هءاعدهش أن م بدصنب فات امنال ةيدلا]

 /رغح ةعررأ لج روجأتسا (ةقث) نيف صن ا مرماه مسقن اف نيمسق اناكف دعتم همكم كلمرابتءابو دعتمربغ ١
 ا ةدلا عد رةقاملاة”الشلا نمدحاو لك ىلعفمهدحأ تاغ مهرفح نم م-بلع رثملاتعقوف هلرث

 | ةرهوجما ىفدازاهريغو ةيناخ هلعف لباقام طقسدق هباصصأ ةبانجو هني انج نمتامهنوكلاهعبر طقسو



 الامان كعهذ_هىف ضن لفهضقن بلطو لام طئاحوذ نعضورردلاق لاقاذهلو حرا ذ ااققأسا :

 37 2 أام لق نم سل هنأ عم رّدقملا نهذلوعفءاسقن ناركذ ثم 3 /| طئاحوذ ىلع فوطعم لد | سس

 (نمعملا خف نم كلاثلاةزحا) 8 ٠
 بعص

 أكو رامشنالا قاكمالاو رردلا قاكىدولادازبوردرا دملا كل عل ناو ناالا ىلعداهعش الا ص قرخ رعد
 ملا 00 0 1

 5 ! ممرات ةةمسقل دارأملا 20 لا سعب ا

 1 )0ك هتاقاعىلع سفنلا ف ناعضلا ناالا (لاموأ سفن نمهلوق) ريدتق ةيدلاعبامأ

 ١
 ]|[ سدلو نعر يعج ىل_عافوطعم ه_:اقاعو هلوق لعج ثءحلوالانيهجو نم تقعتو اسفتهتلقاعوأ

 0 ذاذكرورشلا لعرد" مىل- هذ لعافرك نا لاقيالوادلاخركوأ ارعديز ب رض لمن ملد هاماع ا

 ا نازك ذو ىدنفاحونهركذ اذكح .رك ذا ضقانهلماعلارب 6-2 مق فاعلا من هلوقن كلىفاولا
 |ناىناثلاو هملع وطعم | ىقلماعلاوه 3 .ةلماعلان ا لّوالاةمالع تهاذم قوطعما لماع

 1 !ثلاثلا تهذملا اذه ىلع نم تنل منك ا تس لاا ذح نمر قم هك لماع 1

 | نالاقيالو هلوقو ىبتنا ثلاثلا فعضو بهاذملا هذه ىضرلا م كلارك ذو فطعلا قرح هسفل ماعلا, 1

 1 العن ابرق عراك طئاحوذ ىلع ف وطعم لب هلوقن . اني اك هياكل | ىلع هعفرت ار تأ ا

 1 لهأ نم ىد "نال دو ما ناترع كدن ءله لاق نمتاو>ىف 1 دا

 | ةماعلا قساذكف امهقحةبلاطل !لهأ نم اسلامسمنال امهلع روع ىصلاودنعلا جرغخناطلا |
 0 ناك ءانملا نال (نمنال نا ساس. لاو هلوق) نس م 2 نعةملالنرعش 0 0

 ادعي ضقنل |نم هعانتمابهنا 1 الي وذعفصَو م سدل 0 ءااؤ طوقسلاوا_عقتسههكامىق

 0 مهريشو ىعشلاو ىذغلاو ب رششو ىلع نع ىو رموهو ايد عتمراص هيلعةردقلا عم بلطلا ٌ

 ظ ضقنلا ب طى هيلا مَدَقَمْلا ىلعدووشلادهشنا (ةلةاعلا ىلع هردلا بدت هلوق) ) ىليزنيعباتلا

 : | ىلع بالو هلام همزلتايشالا مذ ميرادلا بحاصرق أولو هلرادلان ا ىلعو هيلع طوقسا,تام هنا

 5 نال (مّدعتلا ىلعني: ًارماو لجر هداج لمقتو هلوق) عطفالاح رمثو ناسسلاةباغنعىوجةلةاعلا
 ١

 || د 5 ىأ (هيلا مدقتلا طرسشلاو هلوق ( لام ىلع: داهش لد هيادحلا قاك لتقلا ىلعةداهش تسل ذه

 ااوأنع < ملا ىلاوأ ةراعالاوأ ةراحالا قد. رطن نك الاك هكلعالي نمىلا مقتول ىىحهضقن كلع نمىلا |
 1 وة. ناهلوق) ٍهحرشوربوتال أ ناصضالف فرصتلا ىلع مهتردق مدعل هىّدتعبال عدوملاملا

 5 نا ا ىلعلئاملا طئاملا طقسولو ةرودمو هل.دابشا الو بلط سلا 3 عق همدهتنا كل يش لاقولف

 زفتلا نال ه:مذنال بطمذ هريغ ل متقلب رثعتف هلدقذدا مثالا دعب
 53-5 ناو هيلاالءاماوالاىلا هنعغ_

 دلال عدابشا|لئاملا طئاحما لعداهشالاو هكلم ضعتلاَذا هبلاغنر هناا نال هنعضضقتنلاب

 ءرطلاعب » رفن همزا هب انج ءاقمل ىناثلا ىل.قلا ةرد نها ثيححانحلا فال خية ادملا قاذكح

 : 011 نعردال حانت |عابولو ئرب ضةنلاوأ طئاسحلاعابولهنادنب ورياض: :ألتقلان ع

 ش || حانجما طوقس نم لص ام نع نءأرب» الىأ هتبانجءاقمل هلوقو هطوقس لق هعابىأ حاطتاخا

 1 | ةيشاح ف تءأرم ىان لاق [كت لطلاب مدقت حانحلا طقساذا ناصضلا موزنل طرتشي ال هزا لدعاو هع 5

 ادهتو ةفينح ىأ وق ىفهنمإ كلهف ناسا هضقنب ىلقعتف ىد رطلا ىلع طئاح ا عقوولو هصنامىلشلا

| 
 ا



 ع : نب نكرسالم ىلع)

 نامكالف اعو>وأرثسل اءاوه نم «ىقات*ا ناياغ
 فسوب أد و غي ىأدنعرفاخلا

 رفاحافاغتامناو ك كذكف اعوحتامنا

 هوحولا ف نهاضوهد_#خلاقو هل هل نماض

 فاتق) نيالا قنرطق(ار -تووأ) هك
 (هلامىفاهنا_هضف دعب )تنام (ولونأ ا

 (قر راق دولا لتس نمو) جرخن الام ىأ

 هنالىراحلاو ىفافلانودراصمالا قد رطقدر طاابدارأانا فرعاذبب وتلقر اصمالا فالخأ

 دحااذاامأرورانرخآ | اعضوم د واريصت ناك نايدمتملاو َر دايلاغ :راصمالا ىقهنعلودعلا هنكمالا
 انهدارملاوةيركلانيغلا مذن (امغهلوق) ىععاوأ المل ناك ن ارد ماريو نمضن هنافرخآ اعضوم
 نيغلا عب نال اه ح عما رمش نع هملالنرشلا ىفاا فلاخمو هورردلا اذكر ثلا ادهن موانع

 اذك (اعوواهلوق) ى ا ريهلاوأ لاحما لعهيصتاذوخأم نفل نول اوهو ةهعما
 الف هلود) اثطءرثملا فت وع الهنا نم بلا علاوهامىملار ظر عوج ايدسقتل اف ربونتاا ىف وك شطعلا

 همت ضو وا هكلم وا ناطلسرمأب) ماع 0-0 0 ا ناعضلاو هسفن ى ىنععتام هنال ةصالخا نعرد ىتفب هنو ( رفاحما لعن اعك
 مامالان ذاالد ) ره ىلع (ةرطنق) عضوو | (اهف 00 ا 00 رقاحاتاعغتامناوهلوق) ىلبز
 (املعرو رملا) اريصب ناكن اب (لجردجتف |" 00 0 3 000 يدق ها يبل اذكرتملاب
 اذان الملرمواىعأ ناكنايدمتلاذاامأ أ سوبر ني نا راو عوقولا بيسي لصح هال (اولكهوجولا ف هلوق ) ريدتف امهنب ناسعطلا مدع (نء2 )تامو طةسفرور الر اعضومدع دأ 0 ّل ا 00 0 0 |صاصتخا مدعركذ دسم موصل
 نه اناا لاونج لَو 00 ىناثلا هلة اع ىلعةيدلا ناسع<ناكرخ 1صخ”هاحنولف (ارخ عضو وأ هلوذ) ىلز
 00 راللا ريح اذا اد نماالف مامالا ىلعف ء 0 3 0 مان

 (ناسنا ىلع) لود (طةسف ىقدرطلا ف) ىذمو ا 00 5 هرفحم |2112 ءهحو ىلعوت را طا وأا ارم نود ذل عضوم ىف (اًءيث لج نمو) نعت: تامو طقسفمامالانذا | 0 0 132 ل م
 (ناكولو) يدلالمالا(ن ا هنمتامو 0 0 ةاوت) ىدعلالاناع لمص للان (هلام فان اضف هاوق) ص

 هببطعقءادرلا( طقسق هسادقءادر) لوممل |وهراصق رشابمراملاو بيس عضاولا نال عضاولا ىلا ةءسنل ا عطقب رو رملادس" نالام_مف ىدعتلا
 سدلاذاهناد# نعواقلطم نعذ(ال )ناسنا 3 رطقرغ- ىأ (متافر لا قرف اذكو وهلوق) ىنعو عم يدتلاريتعبالق هلعلا اص
 جرحالف هظفح دصقب ئثلا لماح نا قرفلاو (ءادرل وهلا ناكواو هلو ) قيس مقا نو درمدملا
 | اقلطماحاممهقح ف لع دسقلابججر هقول ام ظة-دصق. ال ساللاو ةمال_سلاطرشش دسعتلا ق

 | جر امزاب ىتح لالا في هلروتعلا نا ل سدس نرسل ل ك-] هريغو ىنبع
 || عردلاو قلاوحناودسالاك (خلاةداعلا ف هسيلد الام هلوق) ىببتنا طوةسلا لاح ىف لب ةمالسلايدرسقتلاب
 ؛ قاعف هلوق) قي ىولبا مول اهراس ا د ىلا ةرورض الهال برحلا ريغ قدي دحا

 امهدنعوهف. 0 ( ند“ مهرعغ نم |ريع(ىراوهوق) ملاحم نعم المن رشاقافتان 2 اخف دللولف ةءا ضالل ىأ (الب دذو مهنم لدحر
 هازل ند لالا هجولا فنه ْ 3 مهريعن نتن ناودو ملا نمريص# لا ىقو عوجلا قييسدعاط هيوكال ل

 هربطعت) دولا لهأن أ ) ل 0 0 |لهأ نذا الد كلذ لعف هناىلاةراشا فن طملام لاك هو ةماالمئرمش !|ىفلاق
 ناس ب انهض) هيلع نايادحأ | أ ىاواحلاىلاقو كلذ ب رقتلا بالطب دح أ لكنال (لوالاهج ولا فاك نءةنالامهدنعو هلوق)
 ةفش- ىأد:عاذهن ءذد (الارف ناكناو 0 ءنود هلهالدبعسماريبدت نا قرغأ اوهو مام]للو ىلب زىوتفلاهكعوامفو#ب .اوذخأ عاشملا
 ١ ا رولاخأ 1 نوم الالاقو 1 : ؛ىوخاد.سلا ارياع يتكىتلا ةحسنلا ىف عقو (هيرثع نأب هلوق )رد ةمال لابد مف حابمرب غلا لعفف

 ىقهمف مانوا ةالصللو املعتللوا نآرقلاة ارقل |١ ةلراللاشو» رااةرثعلاو برمض ب ان ن نءهغل فو لق بابن مرثعو هيرثع نأب هباود لاقاذهاف هملعرتع
 دعدو ارامهيقر عواد الصل ريغ ق وا ةالصلا لالخ ! (لاح لكك نع الالافو هلوق) هم ءاععلطا ارودعو لق بابن مارثع هءاعرتعو مالا قطوقساه لك

 فكم ااماو فال اذه لعو وو نر تن: || هناا حفوقكمامالا نع ميعتلا (فالخلا اذه لعوهف هلوق) دمه شلاردصلا نع ىلي زروظالاودو
 نمل ل.ةو ف اللا اذه ىل-علقدقف ١ ناهربلاو لن زلان ءةيلالينرش ةالصا/رظتنالا ل_عن اعمال
 تامل لل ناقإلا دا اوداج هنالناويحلا عج لامن نءرخؤي نال صفلا اذهقح «(لثاملا طئاحا ف لصف )+
 ردصلا فن هض:الناسنا هيلقع ورضاك ا ىلشاهب هقحلا اذهلف امهوو بازئملاو نصر حما بسانت طئاحاناوهو هم سائملانهوزك ذهناال ارخوم

 22 21 ام اقف لولامب مقلاكو فقاولا هلو اع ن مكمو روعس أاطن احولو مب لاو فقاولاك كح وأ هب عد (هبر نع هإوذ) :

 هير نك ةماعلا قب رطملا لثام اهئاح) : 0 ٍِء هير تامولو اانا ةترول اواو 0 ات او تتاكملاو نهارااو

 هنم طقساذا نعذ ة> احل اردق ىلع دار ايزابوت

 هسانالام نسا :ءو ناسناهببطعو
 قلعف ةريشع ادعم لما اكو هفةداسعل اق

 ءاصحو !ىراونه- ف ل«جوا| الب دنق مهتم لدحر
 لعفلا كلذ (ناك ناوزمضإ مل جر هب بطعف



 (نيمملا خذ نم ثلا ثلا ءزجلا) وم

 ندو «(قرطلا قلحرلا هدام بانإ ع

 احارتسمىأ (افينكة ماعلا قيرطىلا جرخأ

 ةلم_هملاداصلاو يحلاب (اذصرح وأ اءازئموأ)

 هيف فاتخادقو ىلصأ ىرهد سل لسقو

 طئاحلاف بكر بءام ىرحم بدو ج رمل !لمقف

 هحرذت عدج هللا هجر ىودزبلا مامالا نعو

 ه.اعىدبلقنرطلاىلا طئاحا نم ناسنالا

 لكل ىأ (لكدفاناكدوال برغملاىفاذك
 ه>رنأامعزنىأ (هعزن) نيلسملانمدحاو

 ةعالا سعت لاق هل | ناكس هب صتالواةلاطم

 رض ناكن اثادحالا نادل هجرىسةرسأا

 وع م د ل د ادا ا ب ا د دعا ع ا الإ داع حال ا ام داع ع دل د دع داع دع وج اج لع يك داب داع هع

 ةرثكلو ةطساوالد لتقهنال عدقتلاىلوأ لوالاو دست هماكحأ رك ذةرسثامم لمعلا ناس ن م غرف أل
 ضاحرإل لاقي وهبحاصرتس هنالاف.ةكسرتلا ماو رئاسلا فينكلا (افينك٠ هلوق) ىلشهعوتو
 ْ ءاملان تازيملاو ةنكاس ةزوهم (اازتموأ هلوق) نيدعضي فنك عجاو ةجاحلا ىضاقرتس هبال فمنك

 مهمالك ى ل مهمل, ءارلاوداصلاو محلا ىنعأ بيكر تل اذه ىلع مالك هب رعلا ف سدلذا برعم ىسراق

 : ىصلاك نذالابولو فرصتلاكلعنممناك اذا اذه )جا دحاو لكل هلوق) ةياثملانع ىوج

 "|| لثمهلنكيملاذاهتمو د ضةتباغغا لو ردلا ف لاق ةلالينرمشلا اك امرلعر وعما فالؤدنعلاو

 ىنبواءوةو دع كن طسأل ىنباذاو ربوذتلا ىفاكمامالا نذاريغب هسفنل ىنباذا اًذهواتنعت ناكالاو كلذ
 ١ 0-00 ا مم نسل ع د7 رض الناك ناو كلذ ثدحال قن رطلا لهأت ةماعلاررمضاال ثءيح ى رطلا قدحمملاءانب زاوجا رص دفن مهمالك نا اءاو صضقتحال مامالا نذان

 ٠١١ رهتلا عرق هنانب فالخ ةماعلا ىلعررضال ث.حزوح قدرطلا ىديعمملاءانب ن'ف قولا باك قانمدقو أ ىامأو هنم عنعملام هادا هلزاح هتعسل
 | نا (تلطم ةلوق) ىوج نبذل نم مهب قيطموه نكو ىنع (نات-ل نم هلوق) مجاري غزو الث دحأأ راو لكل هتباه جر ةف.تحوبأ لاق ةموضاملا
 هلكت ناو عضولا نم هعنع نا مدبأ ىننم

 فو ىأ لود ىلعو مامالا نذاريغب عضواذا
 دال هدم هءنعناعضول البق دحأ لكلا

 عناب هما نادل سدل د # لوق ىلعو عضولا

 اذهر رض هدف نك.ولاذا ءاهتنا عقرلانالوء ادب
 هنذان ناك اذاامأ مامالا نذانكجملاذا
 نكلا هءزانننأالو هعنك نادحال ساق

 "|| مالسالا ف رارضالوررضال مالا هسلءهلوقل (ثدحال هلوق) هحرشو ريوذت ل صفتلا اذه ىلع

 ناوهو ةراضملا ىنءعرارضلا نال صاصتةالا ىف هقحرادقم نعاب دعتم ىنع ءازحالو ءادتباال ىأرد
 ضرع نمدحأ لكل ةفدحوأ لاف ىلبزلا ةرابع (حلاةفيتسوأ لاقف هلوق) ةيانع كرض نمت
 مهفعضأ ىأةلزنم سانلا دعب أ انه هءدارم ا ل.ةةيانعلا ىفاك ةمحانلا مذلاب ضرعلاو هعنع نا سانا
 ىجل ز مامالا ىلا ةماعل ارومأ ريبدتلانالهيأر ىلعهتاءتفال (مامالان ذاريغ عضواذاهلوق) مغذراو

 دعب هنال (عضولادعنالهلوق) ةيانعقسسلا وهو توفلا نم لاعتف اىأرلاب داددتسالاتايتفالاو

 نعر رض عذدربغ نم ةصاخ اهدي لاطب ادررب كلذ دعب همد اخ ىذلاو ةداخودب قرا ص عضولا
 هسفن

 مامالانذا نمىوتأ حرشلا ن ذاواعرمش هن ادحا ىنكل نوذأم هنال (حلا همدان نادل سدل هلوق) أن ز

 ىو هلوق) ىايز ه-ةنىفارئاح ناك ناو هعنم م ناكف قدرطلاهل عضويملا ب« عافتنا اذهن ا هناوجو
 اميدقو ةماعلا قبرط ىفولاثي دح لع نا هلاح لهجاءف لصالامثمهبصاخلا كل اكدنال (حاالدربغ
 لاقرردلابحاص هبفعستم ب صاخملا كب اكح هنالهلوةو ىدنجرملا نعرد ةصاسخلا قدر طول

 نان سانلابرضا | ذاهب نذأب نا مامالل تنال
 عم ةملصملا ىأرولن كلا اقيض قد رطلا ناك
 ها.شالاهذه بحاصل ىأ (هلو) زاح نذاو كلذ
 (رضأاذاالاذفانلا) قد رطلا ( ففرصتلا)
 ١ اانا اذك(اهطوقس هلوق) ةيادحلاةرابع ىهاكمف ةكولماناللاقن نا ىت في ناكو ةسلالمنرمشلا ف ار يع ا
 0 نالهثدحأ نمّدإة اع ىلعامهّتدفانافرخ ىلع عقوف لح روههثدحأ ام رثعواو ن ادن | هضقنب ريع 0 5 ميناالا لأ 0

 | نامضالهلوق) ىنعدك الف بيسمءنال (هتلقاع لعهتيدف هوق) ةيادهرش الا ىلع عوفدملاك عئاولا أ ءر ركزو ما.ثالاهذهطوقس ىأ (اهطوقس
 1 0١ ا اس وماوهو لالا /] ناضأ نافرظتي بازمملا طقس ناو جرذملا "|| لئاملا طئاحلا فالخي ن امغلل بج وملاوهو هلءفءاقنل عملا نامل | لطسالوامصاغوا اريعتسموا 1 ع ع 5 3 5 9 3 ةلقاعىأ (هتلقاع ىلع هتيدف) تانلاردص ف ارح سولو هنعتل (هعضو ىذلا لعن اه ةلاق هلوق) رداب دعتم نكلف هكلمىف هنوكل (دحأ ىلع

 5 هعيبدعب هلدقو هسا ىلع طقس م هصقمب لد انك اع !بحاص تلوطاذا ىتعنا يعلن لا نعرد ىلءنامكال هلدمهالحر طث احلا ق هنم ناك ام

 موهقيق-لتقلا نادّوعن نامرحن اوةرافكسلا نال ( مرالو هيلع رافك الوهلوق) هيلع ناعمال
 (فصنلاردهو هلو5) اهحرش عمراذهدح و دقوا دعت فالتالادّق»: هناقناعذلا فالذدحوب

 هتمذغارق نال (هلعّئثال سامقلا قف هلوق) ىلنزاءمامهم تامو ع مسو نانا هح .رحاذا كك

 لكلا نعع لاح ىنهنال(فصنلا نمد ناسدصسالا ىو هلوق) ىبايز كش لغشلا ىفو نيقيباتبان ناك
 ١ ارثلارفحق نوح اعاسدستملانارلعا(حلاارمب رفحولا5 هلوق) ىلاب زر فص فاثرش نع ال لاحىو
 نود قابفلا نم هريغواةكمىب رطقرفح هيفو ىتا ىف اًذكرورملا عقاولا دمت لاذارخح |عضوو

 طاح |نماحراخ ناك ام هراصأ ناو د

 ه_لعرافك الو هعضو ىذلا ىلع نامغأاف
 ءو نافرطلا هباصأولو ثاريملا نم مرحالو
 ل ناو فصتلاردهو فصتلا بجو كلذ

 ىنو هلم دال سايقلا قف هباصأ فرطىأ
 ىنارثب رفحولاك) فصنلا نعي ناستقسالا

 فال 2 تامناو عوفولايديق عتاولا تامون كسلا قرط ارت رفحاذاهلئاعلا ىلعةيدلا باي هلقاعلا لعديد“ايثالا هله انوةس بدق أ (قيرط



 الا وتل اج 0 حا رو همت هشجكم 7

 : لقاب تسيل تينأنلاةنسن نا عمدوهنو نقلا وأب ةمالالا عار ريل نايا رانا 0

 " ثدؤملاورك دملاءاودسايدب وم ل» وأي ما نهيخاولا هب باحأامىأ اوهوان2 لاق ىتنا :اركذتلا ةكمل ن

 ا اطضما ذك الا براضا لام فرد لول )م .ح تعد هم هلوق) ىبتنان كل اف عمجاو ىتاودحاللاو 1

 بالوهلوق) ٠ هداز ىز ع نعاسنذش فل“ !!لاحيلاار انا هتامح قاكو كمال ىأ اح هلوقوا:عشا

 : لابو ىدنفأ ون ةمالعلا لاق ةبادهق رلاةلاحق ناكد قو قداس لابرضلاب هلق هبال (خثا ةيدلا
 |براضلا ىلع نيذجلا ةسسم5 بت برشا ةلاسلاو اةلامق نيرتلاةلاحو نرضلا ةلاج ناتااحان هاه ْ

 أ نراضل القاع ىلع ةيذلا بحت ريردتلا أ ةلاحىلا ارطنلابوةلاحما كلت ىفاقيقر ناك هنال اعطو لوالنوكتو

 أ لو صولا ال ىترلا لاحت ةربعلا نا نمرحأ سل رضا |ةلاحانريدءاقةلاكلا كلت قارح ناك هنال هتئرول نوكتو

 ةئرولل نوكيو نراضلا لة اع ىلع ةيدلا بتتا !ةاريرخل ال احانريةعاولذا ىلولل نوكتو ةعقلا بحتانلقف

 1 مولا .-رردما قدرك ذام مل ىلاهشاو-ورردلا باد مالك امدنلا لةاعلا اهؤ لمأت هلوق كاكاو

 نملك هر ذامدرىلاو 4 ةورومال ىلولب ةعقلا نوكمنم مزن ولوصولاال ىرلا هلال ةرمعلا نارعد و لاق
 ا نساسمال لاق ثم - هداز ىزعو هثرو نملالا هلوق نع فردعت هئورومال وقنا ةثح ىناولاةمالعلا

 ىأ (نينجلا ىفةرافكحالو هلوق) ريدم هم ن نخاع لوصولا الىرلا ةلاح ةربعلان ارمدتو هلوقل

 ىلاعت هللا ىلا ب رقت اذاهنا نمةدادحلا فام أ ئءالف تءة2ىفاش اا معو نا

 ا> يرن ناواتم عقواذا أسكدل» اةدئرافكللا نود و مدق ار واتم كير نال لهن اوت ةرانكلا

 : ذئحةيدلا بوجوب موكرصتل مهمالكن م موهفموهو ردلا ف لاق ريونتلا ىفاك ةرافكلا همفف تام

 ' و ةدانعلا ىنعم نماهيقاملاط | .تحا بحتف هجو نم سفن هنال (ةرافكلا بت يفاش اادنعو هلوق)

 1 فرعدقو موصل ا. ىّدأ اهمال ةدامعلا ىنعمابفو ةرحاز تعرش | نال ةروقعلا ىعم ابق ةرافكلالا

 ا لوقول اقل زاناذكحس ايلا اهمف ىرحتال ةبوقعلا نالاها دعتب الف ةقلطملاسفنلاءاسهب وحو

 ا ةرافكلا همف وأ ىتحاسفنهريتعا انهو مالا مقرمش ةءدمق بحوأ ىت مد | 20 عادنال سدا ىداشلا

 عم ةبعتالا ذك ل ددلا لكس ملاذ دو هو نماء هانريتعا ن حنو
1 

 هلوق) ةيلالينرعثلا ىفاذك دولا طاقسإ|دصو طرتشا : الاهريغقح قوا,لعئالفالاو (ادعهلوق) /

 | هنذانتاعفناو هلوق) ىانزلا لعىلش :رافكجلااهماعو اهل امىفالاوةلةاعامل ناك ناس
 اذ هيدارأ٠ .:ءامدع محلا نأب ةيلالبترمثلا قهدر نكس ىاد لا فاذكىدعتلامدعل (ىتفسحال

 ( ةيدذأةر هلااذكف ىوتن اهقح هسفن نال ”بحال هياور فو نذالارامتعا ةهمشلا صاصقلا طقسو

 ْ نالاهجوزرعأ درب راو رح طقس الف ه .فتنم ةحامالا ناريغسالا قد ىأ هقحنمنجلا

 |رتسالاكو اهتمت ررمالو ةرغلا هتلقاعم 7 اند تقلاو دنا رعاد طب برعضاذا هنا هل ف ن غل رمال ا
 : تءحو ذاماهب تاعففةأرماة جولات رمأول ىتحاضد أرعتعمرمغ هدوزلان ذا اذكفذ جوزلا نم نذالا

 دلولامأ تلعفولو ةصالخلا نءرردل ىفاملافال اضدأ ةملالنسثلا نمدافّدس اكةرومأملا ىلعةرغلا
 ىلولل يجو تقدعساولو هدأ كوالا لعن يدلا بوو ةلاعسالا مل عئيمالف تطقساىت ٍ> ابوسسفنس كلذ

 00 لعل غلا كالذي ةيدعتم ىقو لصالارسرورغملادلوو رورغم هناواه كل اع سدا هنا نيمت هنالرغ

 ةياتجف ك- 2 نال اهدنا تتمارا وةيراجلالستشش نا ىقحسل لاقي وهلورغلا بهذ نين ةلتاق

 اني ورام قالطال ماك الا هذه عمج ىق مانا ةلزنعهقلت ضب ناسا ىذلا نم-:جاو ىليز كولمملا

 ةياده كا اذه قحىفاذكف 5 سافنلاو ةدعلاءاضةناودلولاةمهومأ قسفدلو هنالو
 ١

 0-42 ثالث ىقتيدل اهتاق اع ىعف تامه فعلا نآو اتيمهتقلأ نأ اذهوةدحاو ةنسى (ةرغلا اهتاو اع نعك

 م( سوفنلا ق ىرخت ال ةحامالا نال مصل ىفهلامىديدلا بحت هلدقف ىلتقاءريغل لاق ىفاكلا ىف هر ذا



 امم لكون ناكناةأرملا#يدرشعو 2 (نيدملاتفنمثلاثلاءزلا) جو+ 2 اركذناكن الج راةبدىأ (ةبدلارشع غصت

 ب : -. _ مز .-. . | .(إ) لاقو ئثبعالنأ سا.قلاو مهردةئامج

 ىهومهردةناقسامهنملك كلامو فاشلا
 اندنعو هلام فكلامل اقواندنء ةزذاسعلا ىلع

 هلوق نيس الث ىف ىفاشلادنعو ةزسق تك

 مورم-لالالهتسا هل ءارهشلا نمو همال اودنعلا مضلايورغلا او لاق ث.>- لكلا ىفةقرقحا هلا
 اة كلا نمو مهقيرمث موقلا نمو هراسح عانملا نمواسؤأو اهضاسب نانسالا نمو هتءلط

 (ةيدلامتعف صن هلوق) اننعش ططاذكى ربسغت نيرمثا ىلع نيرط»فطعو ىبتنا ههحو لجرلا ندعو
 را لهأ نم ناكن او لال! نم سجن هنمذخا لدالا لهأ نمن اكن أو مهردّدْئاح_نوأ ارانيد نون

 ا ناركسالا جو هتامح نق.تيملهنال (ئذ بالنا سانقلاوهلوق) ىلَش هايشلا نمةئام هسنمذعخأ
 أهلا ىلس هللا لورلاو هدتخ اذامنط» ىف امو أ رمانة ةر تت ة أر ها نطب تب رض لب ذه نمةأرعان ا ىورام
 ١ 1 د.لولاريثالا نياىلاق ىابزاهتلقاع ىلعةأرملاةيدب ىضقو ةديلووأ دمعةرغا,تدنج ة.دنا ىذقف سو هيلع

 . أ ةيراجلا ىلعةديلولا قاطت دقو دمالولا عجاو ةد.لو ىثالاون ادلو عم او لوعفم ىنعع ىف لفطلاوه

 || كعدرغلاب ىذق مالسلا هيلع هناانلو ء .رحالديهنال(هلاموكلاملافوهلوت) : رك تثناكن او ةمالاو
 هودوشادهلافاذك هودل أاقثدح ةيدمال_لاوةالصلا هيلع ىلا هاعسا ذو سقنل الدي هنالو ةلواعلا

 /انلو ثرو هناك :رتالا سفنلا لدي هنال(نينس تال ىف ىعفاشلا دعو هلوق) هتيداودأ ىا ىدول |نمرمأ
 ةن-ى هلئاسعلا ىلعةرغلاب ىذق هنا مالسا او ةالصلا هملع هنعانغلب لاق هنا نسحلا نيد-#ت نعىورام

 ىوج ةيدلا باب قرهظردقم وأ هنالت رع نينجا لدن ىعمامتا ليقو (حلاديع بحاولا نال هلوق) ىتدع
 أ ةرغ قيقرل |ىعساغاو هلوقبر دص ن ادعبرردلا ىفاذك ةمقر لقاك( لكلا ىلع هجولا مسالاقالطاهلوق)
 1 |ةرمخذلا ف حرصو هرئار دعت دعي لعفلا نال (ةرغو هب دف هلوق) هلضةأو هريخ ىأ كالعامةرغهنال

 ةأرعانطب برض هي زازملا نع فور دهرأ لو ةيدلاددعت هرهاظو تلق ىسوتنارثك أف نيةممولو ةرغل ادعت

 هرعنمالدن ن ود نأز ود هددل امدع فصن

 0 فصنوهىأ فوذعادت.م ريس وأ

 ىعمامما مالالاريش طو سعف :رذوةندلا
 ىع-د.علاو دع بحاولان الةرغ نذيالدف

 تقلأ ناف) لكلا ىلع هجولا مسالاقالطاةرغ
 ناكن اف ةلماك (ةيدف)نينحلا (تاهايح
 ىنالاةيد ف نأ ناكن او لجزلا ةيدفاركذ

 ةلماك (ةيدف مالا تتافاتسم تقلأ ناو)
 برضأانممالا تتامناو نين ان (ةرغو) مالأب

 ديد ةنلط نانيع انين كلفت تنحل حرت م يي نيم ا يس وي ب حا ل
 تقلأف) مالا( تنام او) نينحلا ىفةيدو مالا

 نينحلا ىفئئىثالو مالا ىفةيدىأ (اهقف ةيدفاتبم
 بدامو) نينجا ف ةرغلا ت2 ىفاشلالاقو
 دع هرال هح وزال حال صةقءاضب |تتامو ف.سلاةحارحهب واسم اواسم> ادنح تقلاف 7 (هنعثروب) ةيدلاو ةرغل | نم نينحلا ف ىا (هدق

 اسهتطيىف نيدلولا ل«»لو برضا اهنال تدملادإولا ةرغبدتو تاماذا ىحادلولا ةءد هتلقاع ىلعو || "ع رالو) ةصاخهمالوهكلامو ىفاشل ا لاقو

 هنقلا اذاكراصفامهلتف هنال (نينمل ىف ةيدو مالا ف ديد هنلعف هلوق) قيمنا طخ ترضلا ناك -ةلأ 1 َ ل اضلإ
 ض | تومناا:لوارهاظ هبرمضب تامنمذجنا نال (نينجلا ىفةرغلا بة ىجفاشل !لاقو هلوق) ىجلب زاتاموامح 1 1 5 0 م

 ..[| هلوق) ىبعصنلا هيدروام ىنعمىف نوك«الفاوتوعىننةغيفامتابحب هنايح نالارهاظ هتومل بيسمالا ما 4 رمال 0 اتجرتلا مف
 ٍ حرش ف لاق اهفارطارثاك اه دينوكف اهفارطا نم فرط هنال (همالوهىفاشلاوكلاملاقو 9 0 0 ا

 لئاقدنال (امماسوأت .ربالو هلوقإ) ةبدلاكة ثروال نوكتف سفنلا لدباسجنال الخلا مدع يصلاو عم ا
 لاملانمبجحاموناهريلافلاق (ما ةمالانينجىوهلوق) ىنيعلتاقلل ئاريمالوا لل ةرمئاسم

 |قناكاغلو اةش طع ا ذكهتعاسن مس راضلا نما هالوم,دخأب ةملالنرششالا»نراضل الام وهف
 || نينج ف بحام هيف بحداولا مأ ن ينج نال ةمالاب دق ءامالاو ديسعلا لةعتالةلةاءلا نال بر اضلا لام
 |( هتعترششع فصن بح هلوق) اضر أ انذشاطضاذكد.دلا رش نعحراشلا.ركذ .سوىناقت اةرحلا

 . [هيق) ان ططاذك امهرد ثنالافو مهردغصنركذلا فاتمانصقت مه ردن امس غلب ناق
 1 |فوقولا نكعلولوالاغرك ذملا ةعقةداب زا ىثنالاةدامزن مزانالو هتعق قمقرلاة يد نال (ىئثنأول هتعةرسشعو
 |٠١ عقتيالو ورا هيف ف اذاذمقلا بحته هنالسأرالب لأول ذكو هملعئثالف ىثنأوأ ارك ذهنوك ىلع
 1 نامذكو هجو نمءزح هنال (مالاةعترسشع بحت ىفاشلا لاقو هلوق) ةريخذلا نعرد سأر ره نم

 1| ناصقنلاروهظدنعالا بال فرطلا ناعض نال هسفن ل ديهناانلو لصالا نم اهرادقمذ وا ءازحالا

 ارابغال (حا.دسهرو-نافهلوق) ةيادها ير دقيف هسفن لدي لاكسف نينجا ناعم ىفربتعمريغوهر
 اهديس قدعأف ترض نافهياقولا لود فالخت ه 5 ذق.سدقو نمتحلا ىلعر يعل ادوعل هرادعلا هذه ىلع

 ا ىدنفأ ح ون هللعو ةمترواظفل ىأ اةلطمرنؤموهو لملك ر يملا نالووس هناكرردلا فلاقاّذ لو املج
 اظفلركذلا لمقر ا هذالاو هلعف ىل نا لعاغلا ىت لصالا نال لعافلا ةمتردعب لوعفملا مترو لوعفمهناب
 | تاحأوو مسلا ىلع لح ا نمىلوأ فعضأ ىلع لجا ناكف مهضعب هزوجو اضل اروهجدنع زوحال ةدترو

 ىلاولا

 ناس (ىثنأ) ناك( ول هتعترشعوأا ح) نيذجلا
 هنو ىلءاشمهلاصفت ادعب نينجا موقت هنا اده

 ناكملا اذهب هتعق رظنءفامح ناكول هتثهو
 هيف :”رمثع ف صن بارك ذناكنا اًذهدعق

 ىذاشلا لاقو هتعقربتعسح نأ ناك ناو

 بوو مث ىثنأو ا ناكاركذ مالا هدمت ع بحت
 وهود#وةفن-ح ىأ لوو ةمالان ينج قلددلا
 هناةءاور ىف هنعو فسوب ىأ لوق نمرهاظلا
 ناف ص ة:امف ركنا ةمالا ناصقنالا بحال
 ملاذااذه ةعهملا نينج فاك ئ بحال نك«
 لم انالر ورغم ا نمالواهالومنماهاج- نكي
 ىثنأوأ ناك اركذ ةرغلا بقفرح ا «هدحأ نم
 ند اىأ (هررحناف) ديلا رش قاذك

 ةمالا نطب رضاع ( هرم دعو طمس
 نينحلا (تاغ) ا.سفتةلأف)



 1 (نيك الن لع)
 أ امر هحر-حاصا!فلاق (تاحارجلا فهلوق) تنشف أتساو أتو ىصرت ىز 18 ثيح توتال
 | تاحارح و حارح هعجو حرجلا ل_ةمرسكتلاب ةحارجلاو جورج عسجلاو مسالا مضلان سر جلاو عفت بان نم
 هناي | ئثيىضقيالةيلادع هنالدارلادعاستالىأ (مدعاستالةرابعلا نكلو هلوق) اننعتش طخع اذكى تا
 3 نكي .٠ هدوقطة.دجج لكو هلوق) اننعش راغأ اذهىلا» ريلابطو رشم دولا نامهوت ثمل ةرابعو سراوأ دوق نم
 1 تاجر 4 0 ١ افا رعاة داس الوافر لا لقعت 0 «رموافوقو م سامع نب نع ىو راحل هيف

 سهر ري” هويرو ى | لمت ال هل داعلاو مدقعت ملصلاب بجو ىذلاو ئطغلاب قدلب كلذو لاقل نعاففخم لمحت هلداعا| نالو

 الدب -- ل ٍى 1 | ىَدْود ال هنالدر دلارمثع ف صن نم لقأ لم_كتالاساو رارةالاب همزلام اذ كحو ى.ةقلاببجوامالا
 ومر تهدووي , اى || لجأ بالو الاحبح هتاف حصلاب بجوامالا نمد نال ىلاالجْؤم بح لكلا ثىناجلاب فاسجالا لا
 4 0 || بح هنودامو ثلالاوهيدلا ثل# نودهنالة سس ىف بح ةصخوملا شرا نودامودوقعلارثا دك طم هرسشل مالا

 ريهغلا نم لاحنمنس الث ىف هلوقو رخ اوه هلام ىف هلوقوأ دم( بجو ام مث هلوق) فرصتب ىنص ةنسيف
 || لجأتلاو الاح بح فالتالا,ببامنال (الاحيدلا بحت ىذاشلا لاقو هلوق) ريدخلا ىف رتتسملا
 .ك:الف لاح هسفن ىق هقحو هقح اريج س>ولا لان الو هقعسإ الف دماعاذ هو 'رطاسخلا ىف ف .ةذفلل

 | ىمد الا موقت ى أ, سايقلا نالدهلا همشواطخلاّدي دك الجم نوكمف لقلب بجاو للام هناانلو لؤملاب
 ا ْ هلود) هباده هنعلدعالفالقمالالؤمهيدرودقو عرمشلابتدن موقتلاو لئاسقلا مدعل ىلاملاب

 أ, |٠ هأطخو هدعلاقو هّتلق اع ىلع نونلا لعل عج هنا لعن ءىورال (منا أطخ نونو ىصل ادعو
 5 : ىضلافةلةاعلا ىلعةردلا تمحو ىت-فيفذقلا قدس ل ةيطاخلا لقاعلاو رذعلا ةنطظمىصلانالوءاوس
 ||دحأ هنعفاذتمنا ريغدصةلاوهدعلاذا (دعامهدعىفاشلالاقوهلوق) رردففختلا اذهب قحا
 | نع مرو ةرافكلا بئاذ هلو هلام بوجولاوهو وخلا همكح هيلع تعسف صاصقلاو هو هنكح
 ١ مل.علاو لعلا ىلع ت رتتاهنافةيدملا قة لسنالو ءانمّدق|مانلو لدقلاب نة لعتن اموال لص ىلع ارمملا

 ىن.ءاهاهأ نماسدلامهوةبوةعهنال (ثا

 00 كا ظ 0 اده ل ال للا

 0 عا | يل ارتي راضل حس ا

 0 / 0 7 |ءازجالا ماكحا بقع هماكحأ رك ذ لكلا نمءزحلا كح ىف ني-حماناكامل «(ننجئادبدق ل صف)#

 ل 1 ل يي | جرخ (ةرحةأرمانطب برض هلوق ) ىلشنطبلا فرات ها ىأ هنانتجال هب ىعمىدنفا حوت ةقمقحلا |
 ا . بعلو هج هللاد_.ءريشلا نع انشر هطلا نطءلا لف دنقاللاثم نطءلاوردامهمكح* ىبعسو ةءهمااو ةمالا

 نك 00 ! ىفاك ةسودعوأ ةيباك تناكولام مفةأرملا ىف قاطأو نطبلا برعض طرعتلارب وذتلا حرش قو ىرب رفلا

 ا كر | بلا سرفلاكورامع ةغللا ف ئثلاةرغوءارلا دي دشتو ةمدهلانمغلا من (ةرغهلوق) رونتلا

 لود عدو ل 77 |رهظ ئثلوأ هتالرغ ناسنالا هحاو ىسو ئرعتره ريشلا لأ ساكت تلا رس هراتنا ا
 . هنزق هسأقو ضماح لثمردانوهو هرافوهف ل-مسو فرظ باب نههرف دقو ْئشلام قدانم ا رانلاودخ

 نيرمثأ ىأن يهرفو نيدذاحى !نهراف ىلاعت هلوق ىردزالا لاق يظعوهفمظءورغص لدم صمجو

 لاق 2 ولا نسحلا» ريغلاقو ريسلادبحلا ب اودلا نمو نسحملا يللا سانلا نمهراغلا اضن !لاقو نب رطب

 لم ةهرف نيذارب وة.هارفلاو ةهارغلاو ةهورفلا نب هرافراسلاو لغسلاو نوذرملل لاسق» و ىرهوحلا

 باينمهرفد ةوداوجو عدارنكلوهراف سرغلل لاةبالو لزب و لزاك اضياهرفو ةبعجو بحاص
 نيهراف هارق نمواذه نهوهف كلذك هأرق نون. هرفاتومب لاس. لا نم نوةهغتو ىلاعت هلوقو ب رط

 ريدا فة-ةيقةرغلاناىرشعزلل قثافلا نع ىدستفا ون لقنو حاصر ام مضلاب هرف نموهف
 ىذه ثيذحلا ىو ةمالاود.عل اةرغلاو لاق ث حاملا بحاص منج هملاو لاق قدقرلا ىف زاحمو هجولاو /

 سوماقلا مااكر هاظو لاق ىسبتنا : :رغلاب هلكرسلا نعي :ريع هنأ اك" ةرغب نمذحلا ف مالاوةالصلاهلعإإ ٠



 بم ةناذ# نع ةعامم نيائوروةيدلامعملا قو (نمعملا ْس نمثلاثلاءزجتا) 2 ا ا وا قال امرا مق دلاإ و

 (هعيصأ عطقوأ) نينمعلاو ةحضوملاف صاصقللا
 ام-ممفدوقالف (ىرتأ) عصأ(تاشف) ادع
 امهدنع و نحل 3 دان !و هفشح قاد نع

 وهو ةيناثلا ف شرالاو ىلوألا فصاصقلا بح

 لصفملا) عطق (وا) هتلاامه<ر نسحناور هز لوق
 كلت نم( قباملمفإ) عداصالان م( ىلعالا

 ىتشودوفالف (دبلالك )لش (وا) عباصالا

 قبامفو ىلعالا لصفملا ف هيدلا بتنا

 هتسفصت) ادع (رسكوا) لدعةموكح

 هلوقإ) هيد بت امبتم لك ىأ (امهف دل بتو هلوق) ىعس<الادحاواوضعناكن اولاملا
 ىل_عمس رش ىق هنا عم سرت اديدلا نيعلا ىو هباوص ة.شاحلا ىو ةمالعلا لاق (هيدلا رعلافو

 هلوق) بيوصتلااذ4ةجاحالهنارهاظلا وهرقأو ح راشلاه رك ذام ىلع ىرحة دولاب هطخ هتدجوام
 مدعل (امْمفدوقالف هلوق) انش طخ اذكنىثلاحوتفمهعراضمو لعافألءانملاب لش (ىرغاتاشف
 (عداصالا نم ىلع الا لصفملا عطقوا) نكميريغىزخالا لش بجو هجو ىل_ععصالاعطق نالةاواسملا

 1 ىلاعبصالا نمىأ ابنمهلوقف معا اهنم ىتبام شف ىل_عالا لصفملا نم عصالا عطق جلب زلاةرادع
 ' [||ت2ناهلوق) عياصالاكل: نم بام تاشف لاق ثمح حراشلا دال فلا_ةيوهو اهلصفم عطق

 "|| ةيدفاعتسصاناكناد-:ملشاعف هيدلا تجوالاو هي عفش قابلا ناكنااذه (حتالصفملاف ديدلا
 ' | ةيادهلل وزع لوق اود ادهللايزعمميضعتو ذاذكعاجالاءاذهو فكل اةردف افك ناكناو ع.دصالا

 ١" | هوما ناكل ىلاب زل ىزعولوالصأ اعيش هيلعدزي زو حراشلا ءركذام لعرصتقاةيادهلا ف هنال ميكتربغ 0 0 0

 [٠١ انتهت عافتنالا مدع هقراغبالوالا سيل قرامللش ىلع هلّسملا عضونال ضرتعم ىبي زلاركذام ناعم | تان. عشت ا 0
 "الر ردلا فام قفاوم ىل_عالا ل صفملا ىفةيدلا ست هلوق نم حراشلاهرك ذام لاقي نا قب هداز رع نع 10 00 1 1 0

 ١١ ل عبصالاةيد ىوجو باوصلاو ىنعي وومسناةسيالبثرثلا قركذ نكسل طقف ل صفملا ديد بجوا ثيحإ] 6 ا ل ا
 1: عقوام هس غن ىفلعفلا نال كلذ هل نك, قابلا كرئاو نسلانمروسكلاردقلارثك اوا سد ام كرتاو قل 0 2 .٠ | لصفلاعطقالاقناف (عيجتا,قلعتمهلوق) ىواسطلا حرش نعةياهغلا قام هيلع ل دتساوهماسقب | نع تدق م“ عدد 7 ل

 قو فو ىنأ لوؤوهو لدعم هوك | مودع ” |[ يضوهلوق) ةيادملا ف اذك ةدانزلا رئاو ةضومهشالاقف هل قنم هولا كراصفدوقالابجوم | 2 ا اك
 قانلا دوساف نسلاضءد ترسكو لدي رتل
 صاصتالو لدع ةموكس بدت ب.علتدوأ

 ةموكش الاواض أ ةيدلافماكتلا ةلاحى ربامتولفالاو غضملا ةعفتمتتاقاذا (هاكرسلا ىفةيدلا بحتنا
 دوسافنسلا ضءب ترسك ولدير تلا نو هلوق) رده.فامهفئثالفالاو رردلالوةف لب ز_لدع

 هلك ن لا ردب< رجاوارغصاوا قبامدوساو نسلافصنرسك اذااذكوىبا» زلالاق (منا قابلا
 ب2 ناجش وهلوق نمحراشا |همّدقامىنرعلاو لد زال قفاوملابه ذملاف ىنيعلاهلاقاذكو عاجالاب

 ةجوعمت من ناوىلوالا لم تتيناذااذه (حلااهناكم تتينف هلوق) انطش رك ذاذكهلكن سلا ىفدمدلا
 هيلعالاقو هلوق) ىدعشرالا ف صن ه.اعف فصنلاىلاتةينولو ةغض ىأ دنع ل دع ةموكح هياعف
 هبلع فاتلل لصف الام فاتاولاكراصف أ دم ةمن تدن ىذلاو هل ةدجوم تحقو ةيانحلانال (شرالا

 || تفي فونآ هناكف تنن ثيحدسف, لو تنماداسف |ابجوملا نال ىنعم تلازدق ةيانجتانا هلورخ ١لام
 "|| دصحولاذكو ناعضلا نءأر الون هناكم تدنف لج رااتصغ عطقولام فالخي ىليز يزل االوهب ةعفنملا

 ' || ناكناوهلوق) ىداملا نعىلش عولقماودوصحما نام نعأر الون [هناكمتدنف الق وااعرز
 || (لدع ةموكح بح هلوق) اهمد عك اهدوجوف اهناكمفرقتستالىصلانسنال (بححالادص
 ا انهدو>و ناكف تناك اك ق ورعلادوعمدعل (اهمشراعلاقلا ىلع هلوق) ةبانلانعىوجمالل

 1 اهتلاحىلاتداع ناو مالسالا يش لاقراتخالا ىفاكهءلعئشال ناسنا هعلقول ى>ءاوس همدعو تاننلا
 || هيلعتناكامىلادوعتالاهنال (حاهنذاعطقولاذكو هاوق) ردهسلع ئئاللاجناوةءفنملا ف كوالا
 .[رردةييشلاب صاصقلا بحال نك-] قحريغب ناكءافيتسالا نانيدث هنال (ةيدلا بحتهلوق) ىلبز
 ٠ [ارذقمشراابفدرب) هنالقم تتلف افظالاعلقىفو لدع ةموكف قب واف (هرئابهزو هل اوق)
 ١ || هيلعفسوي ىأ دنعو هلوق) نبع لاز دقو نىشلاوهمس>وملا نال (شراالف هلوق) راشعالا فاك
 ٠ | دعو ف وب ىأن يب فالمخالاذه ل عفةاوادماو بدنطلا ةزحابىواسطلا رمش قهرسف (لملالا شرا
 ]| هياسسلا لاق>الافاحالاس1ل امربتعب تاحارلا نالو ثيدحلا نمورك فذ يسامل(أر ب ىتحهاوق) نبع
 : (مماففأتس مالسلاوةالصلا هملعهلوقل هلوق) رردهريلابرمالار قس اسعاو لق هنارهظف سفنلا ىلا

 || سوماقلا بحاصوريسؤو حاصتلا با صورسفاذكى دينفاح ون ةمالعلا لاقرردلا ىف اذكرظتنب ىأ

 0 م

 ةئاهم نسلاة يدبر يغصلا عماجلا قواسمف
 بضال قاتلا طقشف نسلا صدرك
 ةعامس نسا ىورو تاناورلا نمرومشملا دوقلا
 تتسنف هس عطق ناو) ةصالخل اىناذكت حي هنا
 ةفينح ىأدنع (ش رالا طقس ىرخأ نساهناكم

 هراعالاةوالواادص نسلأ عولقمناكءاوساتلطم
 ناكحذناو ىصريغناكناالماك شرالا
 تح هنا فسون ىنأ نعو شرالا بحالابنص

 اهم اداهدرف هريغ نس علق ناو لدع موك راسم
 علاسقلا ىلع بح مممللا ملع تدذف !مماكممىلا
 ناو) تمل اناهقصل أف هنذاعطقولا ذكوابمثرأ
 عزتولىأ ةيدلا (بحتل الان ستنفدقأ
 عزانلا ن سهم عوزئملاعزنف لجر نس لجر

 هنستدن ىذلا لعفالوأ هنم عوزتملا نستدنق
 مل افالجر) لجر ( يشن او) هثاه-+ هيحاصل
 الحر(برضوا)رعشلا تو (رثأهل قلو
 ىنأدنع (شراالف هرثأ هذوأرب حرف )
 وهوملالا شرا هلع فون ىنأ دذعو هقمند

 ىغأامردق هلعدحملاقولدعلاةموكح

 مترثلا» لاحت فعن لام هحرج راجل لعئن عضال ناداراار(أربيح حر جوك الو) اودلان ذو بدلارجأ نم أربح هتجلا مق
 ' نأ د مال سلاوةالصلا ه-ءاعهلوقل كالهلاو ربل نم ئث لع لكاسللار قتلو



 م ١ (نكحعبسمالنم ىلع)

 نيعىو هلو5) ىتانزلا مالك قهنحرصمهناوجوداربالا ن مالك ناعمتيانعلا ىلااهتع باول ازغأ
 قدوتلا بحق غلا لاك فئالاو لجرلاو دملا نما هريغ هنال هناسلو هركذو ىىصلا نيع صنخ (ماىصلا]

 نع ىزع لو.لا دنع ةكرحارممدارملا ( ركذلا ىف ةكرحو هلوق) ىف ةسهقلا نءانضش طفلا ىف در دلاو دهم |
 ناسلىةيدلا بجقذ ةيناخلا فاك لوتس: نأب (ناسللا ف مالكو هلوق) ة ريخذللابزعمترادملا حرشأ

 نا لصاحم اوددا زىزعهفلاضامىل» زلا فو لد_عةموكح هيف ناكل هتسي من او ليتسأن ا ىلا 1

 لب مالكي سدللالوتسالا نأب بي زلا قرفو ةمناسملاىفام ىل_عرذلا بوجو ىف مالكلاكلالبتسالا

 ىأ (ةلماك ديد رمخالا ةثالثلا ف ىعفاشلا لاقو هلو ) ىتنامالكل ايد.ف ةعكلا ةفرعمو توصدرأ

 نذالا ترشاوة وعلا ابق بلاغلا نال ةعحتريغ امنا فر ءاذاالاال مااهتعص تاعءاوس ىنعي ناكأم ف.

 دوص#ملا نال ةصخاشلا نذالاو نراملا فالك عفدلل مص, اغاو قاقعقسالا لص: الرهافلا انلةنراملاوأ

 اندنعف (افالخو كح قينعلاو ىدخمارك ذا ذكو هلوق) دي ادهو ىاي ز لاكلا ىلع هتوفدقو لاح امهنمأ
 انلورصت ريغ نمتةردلارك ذلا قو مالسلا هءلءهلوق ةلماكة يدسحت ىفاشلا لاقولدعّدم تحت

 ”ةلمأك ريد همق بتال تمدع ناؤوضعل ااذه نمةريتعملا ىهلا.حال اول ربالاو جالمال اوهوهعفتملات ||

-- 

 ا :

 و 5 ف 2 ا

 كور دأ/ : 2 لدي يفاشلا دنع ندع اوى 1 ك م هي بو-وقوىعانر لاوءوص د كك ند ا 0 حا . لاو ةاغلا دنع نمزعلاو ىهخلارك ذ ءعطقب ةلماك دل تو>و قو يجانزءالشلادنلاوءوضالم ةئاقلانمءلاك |

 7 ا ةد |باغلانأبالاعم هت عت ناو مهد نعى صلارك ذعطقب هر دلا لاكبوحو نم قدسام متالدالذارطنأ
 : هدفز 0 علابزر تاكح نقيتالاضبأ ىفاسشلادنءنينعلاو ىمخشارك ذعطقبة يدلا بوجو مهءىضتقي ل لعتلا|ذوف ةعضلا هيفا
 دج 77 3 ماحس ه:ةدك 7من هلوق موهفع قلعتمو يف ةعصل ار لعل ادعب ىأ ( حلاكالذدع نوكي م هلوق) هتعص مدت |

 0 1 ا هتهع ف رعااللاقاذا اذكو هلو لوقلا ناك ركنا ناو ىفاسحنارا رقانوأ ةئدنلاب هتعص تنث نأ»ى :وجأ

 لاو يثار معشر | لطتلقعلا تاوغبذا (ةيدلا فةحشوملا شرا لخدهاوق) لي زةنيلابالاالماك شرالا هيلعبحمالا
 هله - 32 100 تننول ىترهشلا نمر تاوفب بوصة حشو لا شراو تاف هضوأ اذااراصفءاضعالا عج ةسعقتمإ
 1 .هسر ال [لج رع عطقاذا مك هل جنا نع زج لا لا 0 دقو ردشلا تاوقب تعري نلاو اع 1
 5 د نإ ” كدت لي" :- || ىلع تعقو ىتمهيان ا نا لصاس حلاو ةيانع ةيدلاو هحتوم داى دام دقو هلودورردهدب تادف |
 0 ا ني 72 || تعقو ناواطخلاودملانمب قرفالو هعقلقالا لخدرثك" أ امهدحأ شراو نشش تفلت افد>اووضعأ
 ُ ةعذو 0 7 لوس دوا لقعلا لف ىيع ةفن- ىأ ددعأط+ وأ ناك ادع هشرااموتمدحاو لكلبخو كل ديال نو ع ىلعأ

 تن 00 1 وا ||تنزلاوةل_.ةفلاك غامدلان الا من (تجا) ةيانجلا لحم فانا ومالا بةاوعدب مع ر نيشلا فر و
 0 امور هلي ةعشوملاب فنصملا دبسقت ناملءاو ىوجدسد صقنب اذذو سأرلا فن اكحراينعالا|ذبمضرونلا اذه ىف

 («<شر رب هلي 7 بل. || نالخادتالق سفنلا نوداعف ةيانجدحاو لكن ال( لحتددالرفز لاقوهلوق) انضشدرت ذاذك قافتا|
 لاقنيتروصلا ىفرفز فالخ نا حراء لاكممالكر هاظوهيادملاىفاذكمانرك ذامهياوحو تانانارئاسك|
 همالكواهرصب وادععم بهذ ناو هلو3) هرعش بهدف هصشاذا اعف هفالعن نام كل ذك سدلو ىوجا
 0 دحاو ل- رو ىذةرعناىكورو ردلاقاذك لكل هعفن دوعأ لقعلا فالخم قلتم ءاضعاك هنال الأ
: 5 .,. 3 2 

48 

 00 0 م نال(حلا ف بوب ىأد:ءوهلوق ) ىدادح هريمبو هعمسو همالكو هلق ءبهذف هسأر برضتايدعد رأنأ :

 ا 2 | نمدن»» ناشلاريبعت نكل ديا دملا ىاذكم مى دلي الفرهاظرصملاو لقعلابربتعبف نطمم مالكلاو عمسلا/
 ىئدوقالف هلوق )حا فسون ىنأ نعولوق نااف قف اوااود ادهلاىفامل فلا ملا فس ىأدنءو هلوق ٍ

 نعل صفنتال ةدارعملا ناف د> اويذك ل عفل اءادّتبا عم لعفلا ةءارسن ال (ةفنح ىأدنع امهتم ئثآ

 دوقلل امج وم ل_هفلارخ آنك. ملاذاو رخ الانا مهد لاصت اةطساوب هجو نم لحمل ادحتادقو ةيانحلا|
 هح و نمأطخراصفأ طخءاهتنالا ىلارظذلاسف ادع ن اكناءادتبالا ىلارظنلاب هنال هلابجومهلوأ نوكمالا
 بحوا اذادحاولا لعفلا ن اهبب:علصالاور ردلا قا ذكح ةبشالدوةالامحومنوكمالف هحو نود
 وجو عم صاصقلا بصامه دنعو اد اواو ذعوأ نيو ذءاناكءاوس صا.عقلا طقس ضءدل اقفال أمأ

---_ 
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 (نيعملا تف نمتلاثلاءزجلا) دل

 0 نت 00 ل فران قدر 0 0000

 لوقت يف ,امهربخ ولف سأرو جور ةيانجلاتناك اذ
 | ىوس نمانخ اثم نم مثردرس ا هنال ىو ادطلا

 ىرودقلا ءركذ ىذئاوهو لجرلا ف ؟بحا م فصنل | ىلعاهل اء- نم مهنمو ةعواج اق : أ راو ل>رإ ا نمد 500
 3 اهريغو ةينانخناورردلاو تلاوة الاد ادة اقولا نع هحرشو لا ا (ىوتفلا ءلعو هلوق) يب "يد

 رم اروأاهدحو اهعطقءاوساقلطم (حلادملا عاما قداوت) م ةمالع لاو عملا هنمزو لاق ل ا
 اعموهلو) حبا يان الح يتاح |قاكلصولل فكلا عمولو فنصملا لوق ولف 0 عبي كلم
 || ودوتن مواول |لعح الا يقتس ال طرش دا فكل عموأو فنصملالو5 ن 00 (حتادعا- ]| ف صن هالو 7 عبير تبا

 ]| عطق نعالضف فكل اعم عباصالاعطقب ةردلا ف صن بوجو مدنع مزليالاووا ىنمعدعاسلا فصن | هر لات كد
 : 1 ا اهيا !!فصن عطقاذاالااهدحو عبا ءاصالا همر كت كور 0

 0 قسامل (حافكلاو عباصالا ىف هلوق) رابتععال | ىفاذك انرب ال قفرملانم اهعطق نااذكو عر 0 "ن/
 ' امال لق :رم ءربلا لبق فكلا عطق لات >| لعرهاظ اذهو هعطقب شرالاديزيالف عباتسكلا ا يركاو ظ ص 0
 1 ةريلاد هب فكلا عطقلاهيوج ون رعى :دعاسلا فصتعطقل ةدوكحلا بوحو نالاةءن ٠.االاودم ءدال 0 00 ا

 |١ قليزلاو ىبعلانتمىفىذلاو حراشلا هلك اذه ناانتض-كىامرهاظ مثبرغملانع ىو<فكسلاو قفرملا |.” نه 0 6 ا رامدسلانمدعا أوو رودعانلا فصنل ة موكا (لدعةعوكحةدان زاافو هلوق) لخادتالا ل ظ57
 ١ نئلاةمال_هابعم د هم و نود ن 0 اذه ىلءف ةءوكحو ةيدلا فص: دعاش ل فصن عدو اذكها جبير عمور ( ند“

 ا هنعو حراشلا لوق نم قأ سام لع# ر علا اوهو هجو كل ذلو حراش )|نتم.٠ نماهطو ةسدعد ىلع لع وأ 1 1و 27
 عباصأ لعدازامناهنعوهلوت) لشفلا ىلإو بكتملا لا عمتووةلجرااودسلا ع داصالعدازامنا | نو 2 30 لب
 ١ دش (ذقلاىلا تكذملاىلا حموهف هلوق) ىوجهدنعو لوق نارام ا (اسملا ن (فلي: فهم 0

 : الماك اوضع امتد قد ااا نك الانا ىوجريغالةيدلا فصئرك ذام لكى ك تح خب 50 و 5

 ِ فكل ىفناكولاذك (اع بصااهنفو فكللا عا طق ىنو هلوق ١ ىليز عبتلل عدتالو عياتةنال هللا ) 0 07 نوح 0
 سر !نال و :فكلا سالو ءمهدةعر ه 1 ىلع لصفملا سر !تددحاو م. صأ نمدحاو لصفم 2 تور 1

 | ا مىلوأ ةطملا لهأ نا ةماسقلا ف لاقاك لأ هأوهق لف ن ناولصالا م قنامو 1 رح لسا كلذا فور فكل 5 6/ 7
 | قابلا نا هنعن سحور و رثكن او هءمعستلا | رهط .الوالصأ عوكل نشا 7 ل كح

 اهتعات نا ءاو هيلع صوصتمربغ ع :مالا نودان شرا نالاثراامهرثك أ 4 دب عيصأ نود ناك 3

لع با رمضعبالو عبصا فكل قولو داوتجا عوذب هيلع صوصنلا
 | شراا غل الل دع ةموكح هي

 ش ائئالوهلود) دات راو تنل (ايسجتو |اهرش ءهلوق) ىلبز عوبشملاههف غلمتالعتلا مش نالعمصا

 العاصمي وأ عودسفننعلصالانىاق مارا الو هوذ) عساتءءا نسما( كلا
 -مقودبلاعطقواو هلوق) ىوجري كلا ىفليلقلا لخد.- ا قيام شراعلاو فكلالا

 ةقافاولك تناك اذا كف كلا تعتتساف لكلا محرثك ا لاو ل دأ ماسالا نال (حلاعباصا ثالث
 | عقتايف نكي ناواغيرشتاهيف شرالا بيف ىتدن الاءزحاجمال (حلاةدئازلا عيصالا فوهلوق) ىايز

 ! 1 )ا واستمع الذاةلئاز عصا عطاقال ناكن اوصاصقلا اهمف بالو: كئازلا نسلا فاك هنزالو ناز . 0 ا

 ٠ (ردقم شرا اف سلوابشرا بجو ةيشلل صاصقلارذعن اذ اقددعلا فرط عطق, :ديعل كراصق ٠ نظااب) 0 | - 0 06 ١

 ا الف قاحارثاامف قال هنالئش :ا مق بدصال ثدح عسوكللا ةيحن فالخم لدطسو ل نت رشا 3 3

 ظ ةدئازا عيصالا عطق فو هنذاربغةريخرفات ل5 نةريطت كلذ هقدم تارعش لاءإةرب لد ىلحابنمشلا هقلد وز
 ةكررإ]

 ظ | م عوكلااةلثسم ىلب لا ىل-عدر واثيحمهضعب مالك قام عب هنمو ىلن الاقاذ- ؟هتشيفورثاق قس
 1 سس تت 2 2

 اًرع



 6 (نكحسمالنم ىلع)

 - َ كا ا ا م 5 5006 2 2 1
 ةرواخن ا زاك نمءال ذي ةحشأ م .متف لا ةق.قرلا دلل كلت ىعم" ىأررداقا دهس ىجست سأرلامظعو محلا |

 ميهاربانءر ونأمو هو ل دع ةموكح ارق بدهف اه :رادها نكع الو عهدا ةهج نمردقم شرا مف سدأ ْ ١
 ةمراتخا قلدنا ةعودع تنو-ودسقت ف (ًأطخ ناكاذا هلوق) ىيعربزعلا دبع نيرعو ىلا |

 ةحضوملاريغىلدعلا ةموكح نوجو ىلعر اج هزال فدصملا هلع ىرحام فال هنالرظن اطخلاءاهوتو |! :
 هقالط | ىل-_عنتملا قباولف ةشوملاريغف صاصقالو هلو ليلدبادعواًأطخ در انما تردصءاوساقلطم |

 ( عضو لاريغ ىف صاصقالو هلوق) وأ ناكل دعب فالخلا ىح نادمعواةيانجلا تناك أطحن لاق نأ
 اضأجاثلانا اورمس | عاصالا ةعخوم نال صاصقال ملصاناكولف هلع ىحلا ىفاحلا لئاماذا دعلا

 ناكمال صاصقلا ب حهنا : أ|!لءقو هلود) ىوج كلذهل نكمل هب ىضرو نكي ناو ص. علصأ

 | ىلع ىوتفلا نارك ذ ةياالينرشلا ىف نكلر ردلا ىفاكمحالاوهو ةمضوملا فرك ذاع هيفةاواسملارابتعا أ
 هيلعاململا (ة#) ةياقولاوىفاكلالاهاز و ريغودعلا نمي قرفالب لدعلا ةموكح بوجو
 مدعل مضت اوأ مصالا هضراعب الو هبالو عم اخت نوكسحب نا مزلتسد هي ىئفم هنو ذاسح او ىوتفلا

 (ةدضوملا نوداعف صاصقلا ب هلوق) فرصتبى دنفأ حونهيلعل لاو ىوتفلا نوكمازلتسا
 هنف ةعشوملا ل.ةانا باو رلارهاظو هو لصالا ف درك ذةرهوجلا فاس است هيفو قاد لل لماش
 ىلا ىهّتشن ىتح قد نار دال هنال هلا محلا مدعل اعاسجحا همق صاصقال هزاق قادحسلا ىنالا صاصقتلا
 هنال هل قنملاو حث فاك اهقوف اعازارتحا كلاب ةحضوملا نودام صءامناو مظعلا قوة ةسقيقرةدلج
 | صاصقلا مدع ىلع عاسجالا نمةرهوجلا ىفهاعّدااملوقأو ةملالمنرمشلا فاذك اعاجا همف صاصقال
 ةياورارهاظ ىفاصاصق قامجسل ا ىفن ارك ذثمح ةيانبلا ابي ىوح اةمالعلا هتقرطت قاسحتلا ىف |
 اهذه ريظتوامذعب ىثو مسقلا ضع ىاذك (ملاة عش ذ هريغو هلوق) ةعونم استلا ىوعدف ىّتنا ا

 للدانهو ستفث احا ةلزنعةيدلا ىئاث اعف ناهرداو قف سو وأركذ (ةغماد ىع-“ هلوق) ىوج

 دمحم ىأ (مااهركنيلامناو هلوق) ىرودقلا حرش عبانملا نءىوجاهعم شعب ناسنالان اىفعإ| ٠
 |صةعامتل اذه مث هلوق) رردجاجهتلا قمالكلاو (ةدئالالتق نوكتف هلوق) رردلا فاك |

 هجولاب صدق باس هذه م هلوق ىنلاقب الرهظلاو سنحلاو فوحلاب ةفئاسجلا تصتخت ![كإ خلا هحولان

 (ةحارج ىمس هلوق) ةقمقحلا ىلع بترتممكسح# لاو هلوقل ةئطون هلع مالكلاداعأ لون نالراركت ملا
 هرك ذا ذكر هظلاو تنلاو فوحلاو سأرلاو هجولاب صاف دراولان ال ردقمشرااه نوكم الوأ|

 اق داص ةحارس ىعس سأر لاو هجولاريغىف ناك امو حراشلا لوق ذارظن همذوهداز عسل يزعم مهضعب
 هح ولارب_غيدارب نا الا هموع ىل_ عي هريغر دقم شرا اسف نوكمالو هلوقفرهظلاو تنل او فوحلا ىف 00

 حاضرالا بحاصلوق ىلا ىرتالاردصلاو قاسلاب ل.ُهقلاةنب رقباضب | عضاوملا هذهادعام سأ راوأأ
 نانم ليةاعزارتحا (ممعلافهلوق) ىهتناةفئاجاريغمولعم شراهلةحارجلا نم ئثسدلو |

 | ناك ام ىع-:نرعلا نال طلعو هف ةغللا ىلا همف عجر نا اذ هو ندملا لك تشب ناحشلا هذه
 مظعلا ىأ (ناءللاو ةلوق) ةبائملا نعىوج ةحارسندسلا ناك ا موا سأرلاو هجولا ف[

 ةراهطلا ىفنيرعللا لسغ ضرتفب اذه ىل_عف (هجولا نمهلوق) ةريخةلا نعىوج نقذلاتدىذلا
 امم دحوول ى- (هحولا نءاسل ل بقو هلوق) انه عاج ا الو عاج لا, ةقيقحما هذهاككرئانأالاأ
 لاقف هلوق) ةيادهاممفرط|ذلل ةهحاومألو ههجاو ا نم هجولا نالردقا لا تحالردقم شراه.فأم
 اعرف د رطلا كلذب ريتعاول هنال لب ز يص» سدل ىوامعطلاهركذام ركل لاقو (حاىواسطلا
 |رثك أ ةضوملا نوداست بجاولا نا ىلا ىو فدردلامثع فصت نمرثك [ةمقلاناصق: نوك]

 بحهتحجب دس -

 أ هرال (لدع ةموكح هلوق) ةلدهلاءاحنايو ملا نوكسو ةلمهملان سلامك قاسمسلااوءداز ىزعأ .١



 (نيغملا خف نم تااثلاءزحا) 0

 لّرالاو ةجالتملافانلاالوأ مظعلاو داتا نسب دم احنا ةقيقرلاةداجتا عطقلار طن نااما لال الاوهعضاملا ا 0 1

 نس ىتلاوداجلا ىلا ل صن ل نادل ةنم لاى يف هتاقن ناو هكضوم ا ى 43 ]هل :هلومل مطخ اضل ريللا نامث قا علا (ةعمابإاو - ىف هي ١
 رمل 1 1 تاع

 هلوق) ىو< نيةامهملاداصلاو* احا (ةصراحا هاوق ( ىوج هم " الا ىهف تلصو ناو غامد لاد م ظءلا | مدلارويك متل .

 ى : 00
 ليست ىتاا ىهوهلوق) ا 2 نءانك3 ترض اند نإ يبو ناس دوووم قاودتلا(هتدعا عض 1 ىهو ا ى)إ

 0٠00| كرت ناوةعمادلانتضادلا دقت نادلع + زانالهنال ىهتنا كمدعن ا نع ىورت ءريععلا رهابتم | مدار. 1 0 لمس ناريع نمىدن ىلا ى م ةءمادلا نأ نمىنانمغرملا نع ىنمعل نا اوهاذه (مدلا تير / تعلإ
 0 دفنتلو ىأدلجا عطقت ىلا ىشوهلوقو هله انمعأ او همهمل ا راضلاب 26 ةعضانلاو هلوق) هرم عال هعسا دلما 0 هاو 0

 ٠ || عيدللاى مساك الؤافت كلذ تمعمىصتلاو مأتلا ىأمحالتن ء(ةجالتملاو هلوق) ىاكلا ىائمعللاىلا 6 ىلإ مهو ..- ”انلاو
 0 مظعلارسك مشحلا نال ةعشاهلاب تدعم ندب هب ةممستلا ه>وىلااذهيراش 0 ك1 ىلا فودارك راولسا 2 ل
 ةدلج ىأ (خامدلاهسف ىذلاو ةنانارت) دس توييوأ ناكل نم [زاماتعرتكت ىلايهد لاقيو | قر , ترحل نا( فو
 ْ نعىوج دي دشتلابو ىنعب :حاصعأ !نعانكش فاعل اما (هلقنملاو هلود) 0 عمج هققر ا .تلافو

 ا 9 تاهو ع فاح
 يت

 ا هلصفم نم كفنان ايرعمك ال هتلقنولف (سكلادعب هلوق) خح - ارياف ىدنفأ 00 لمالك هفوزمرلا 0 تل /و
8 00 

 1 هلوق) ىوجرسكلا كح ىفهنالاسقيناالامهالا فير ءن ىلا هكح جاتو فب ركع ا ءاحراخنوان | م 1 ( حن / فاعمل

 0: هسا ىأ اهفصنوالجر هءلع ىنحلا ناكنا لد الا نم م سل بدأ ىنعت (ةيدلارمثع ف صن هعوالاق ا 6 فاو سدر ع[ ير كفو

 0 2 0 جلا رين -
 1 ةموكح ابمغفالاو عاصاريغ ناكو نعي (أطعت تناكتالوق) ةرهوجلان ةسلال رش ةأرما ناكذا ا _ 1 مط 1 فما
 ١ ةاواسملارادتعا ناكمال (صاصقلا ادعت ن اكن اوهلوق) ةريخ دالي زعم ىنات_ىهقلان عر أ اا 1 تعلن

 : هلودور ردلا فاذكح مطقامرادةماهبعطةف كلذ ردق,ةريد- ند محراسملا اهروغريس نأنابف ا 2. مهو
 3 : كم .

 1 جرم اتربسلاققيةاواسملالوصىلامسج ناكنانىفاحما مظع نمل ناو ىنع عطدامر 0 حلمدلاهيو 0 الاوز هلودت

 قو هلوة) حاعص هقدعىأ هرعق ئث كوول غوسارانشلاق اوما راحلاو وضاع ورا ريرسا نا (ةيدزا 3 -تارامآلا

 هحمضوملا ىفلاقدنا سو ه.لعهللا ىلص هنعهنعهللا ى ذر مزح نيورع تاتى ىورام كلذ لد (حاتمشاهلا : 0 ادع 0 ولاق)

 هنعىورو ةيدلا ثانثةمومأملاىوربو مآ الا ىفو رشع هسج ]عاملا و رشع +” ىو لالا نم م سل ١ كوز م تا

 فوحلاىلا ل سب امةفئاجلا حاضر الا قوهلوق) ىنعةردلا ثلث ةفئاجلا فلاقدنا ماللاوةالصلا هيلع | ةيدلان م / 31 او صامن
 : ردصلا ٠ 0 قولا ىلالض الو ةاعلاو بل نباماهعشومةنامل ل ةاذو (حماردصلانمأ ْ قو / 1 200 1

- 0 / 

 3 0 ا 0 ا دارا الا يرل نااو ان 0 7 فوكو أو ةمالإ 1

 7 جاجمتلا لث أسم 0 نا ةعب توت ردد نات 0 اشر را 0 27 رهطلاور رب /

 "|| سأرلافوحب صتةةملوق) ةيانعنةذلاو هجولاو ةب حلاو سأرلاب صتةجاصشأ !نال (قاه | وفر 58 0
 1 ذفذت لو ةناعلاو ةمالانمباعف ةيرضة فت احناذا ةغئاح - هال عال ذ نال سأ را فو ةمدلابرا طا همق (اأ ا 71

 51 08 6 8 ا - “اه | ىإ

 ٠ 2 ْ نيلجرلاو نيذخفلا نير ةناعلا تدتامالو نيدسلا ىنالو قلحلا ىفالو ةمقرلا ىفالو نول قرت قولت الف / 5 دع نيو 5 /

 0 هيف مغلا ىلا ل صوام لكو نعينحلاو نطبلاو رهظلاو ردصلان : فوحلا ىلا ل صب اهفالا نوكتالو 0 : هيد 3
 1 ىنركلاو ىباقتالا ن عىوج ةفثاح ىفذ فو ىلا تلصووريدلاو نيشنالا نب تناك ناو لد عة هوكح 2 تاتو 5 ٠ تولتو

 قففتأل ليقوهصنو لننقم ىنعلا هاك يكسو ىانقتالا ءركذاملوقأو نو 00
 1 | 0 وداعت ةقئاملا

 ” | ةياو رالااطاودعلا فْئث تحالرث امل قسلو تأرباذااهلك جالا متريطتنلا طوقسملعب هنمولا 1 0 اق قا ل - ١ اموداعو 11 2
 2 | شورااهتوفامو ةحضوملا فاطخملا ف ءريلادعب رثاال قب ناو تدمطلاح أرادقعسص فدو: أن عا . د مور 7 ل | فوم

 : ا هجالتإ/ - عادي و 0

 ا اهاقاهفو ةعضوملاىفالا صاصقلا بالف دلا اماو لد ع ةموكحاها ةاهفوامانركذةردقم ا 7 ل 1 0
 8 3 همأزأ/ ٠

 ىذلاوهكغوملانود قا ممل ىلا هنم(ةصراحا فو هوق) ى ا رالا اقرت 0 5و 1 | 3 ف ةعمارإ

 1 نب هقيقر ةداح ىلا لص: ىتاا ىعو ( قادم ه>مسا لاو هلوق) 0 ار ور تاو عننا هن دلو ”ةدقوملا وذ[ 37

 0 م مح 5 أ
 آلآ -



1 

 كعب يرو عا كلويرف

 38 0 ىلع)

 ,(ةقه) ىوج قورعل ت0 الداعا نال هلكب شرالا براضلا ىلغقم هلا ملع تانوتَدَتْساَف ا

 اهلثموارأن هلا ىلت ام ى هوت ايعايراهلثمو لفسأ ناتتثاو قوف ناتثثاةمّدسقتملا نانسسالا ى هانانثلا]

 ,ةنالث بناح لكن عن ,حاوطلاب ىهتانسرشءانث او باسنالا ىلت ك>اوضاها هو تامعاب نزلا ىلت باننا (؛
 سدح ت د وكم 1| ىوج هلم اكيهتوضعلا كالذي دىأ (ةلماك ةيد هلوق )دب انعلفسأن ةقالكو ىوف نف

 همو 3 هةعفنم تههزاوضعى أت انأب فالنال ع ءتدرةةاذاالا انو ديةروصال ةريعالو هعفنملا|

 الوءاشرطلا ىأ ةصعناشلا نذالاكل اهن هرف ناك الماكمشراوأءالشأ ادمل اكل اج همف نكي نال دع |
 اريسغت لاق نا ىد يجلد زلا قاك اهعمامهراتعا عفن ا نعدارقن الاد ءلائاوةروصلا راتعان«مزلط ||

 اةهيرا ءو هدازىرع ارردلا ةيشاحودرأ :ءلاىفام هقلاخورردلا ى ؟ام قفاومءاشر طلابةصخاشلانذالا 1!

 |اراتساذا ناك نم ص قثةرهجلا ىف لاقاص هوذهذ قلاب ص ن مةععن رااىأ ةصخاشلا ْ

 أ هتمعتلش لاقي حاوعلا ىف لاق لعاغال» انبلا/ (تلثد ”هلوق) بتنا نالاةياغؤاذك عادا
 | ل 0 قار ا ةمفم و 0 ة: ه.قنال (هؤامعطقنافهلوق) هللااهلشأو فلا انأل

 ب نأ :رانعلا !ىذ هيلع فووال ل دل عطق ن الذل المنع لا قاكرظت همف هلت عطقن اق هلوق ن مرراللا فاو ا

 + كي 0 رهظ ىل_ءهيرضولىأ ( هردحأولا ذكوهلود د١ رهاذزفل اهسد ىلع < ار ادمل هدام

 انو فرو ر/ةطيسر وهو ةماثلابتتن دوك ىداللاجناللكلا لجلالة عتمتيوقتءفنالبدحأ |
 يا ا و رثانعالاملاو زل هيلعأو ةالفةيودحملاتلاز وأو م وقت " نسحأ ىف ناننالا قلن دقل است هو يدار 1

 ا 1 0 ب لاهتحو زئطو (ةه) ىبايزاهرثاءاقس نيشلا:اقمل ل دع ةموكح ه.فف ةيرضاارثا قد ولوأ
 0 6 هرب دعاك ةاهلث 5 حم أسمك ن نمتناكناو قافتالا,نامعذل |تءواهلمم عم ماختالا نمتناكنااهاضفاف

 ديمو حاسد ند ا رتددف ةمالكو: اشالاة اح ف ىوكارالا اذهل امهلافالخ ف سو ىأ

 ثيل يو 13 ءاعناعذالف تتاموا اهاضف اف هّت-و زئطو لاق ثدحتانانجلا تاكن ءامشالا فام بقعت

 خشن. و ل * .( نامشلاو اتا ثح نمل لب امرها ءاوقب حاره يس ةرملاوهو هبجومخأ وا
 ل 7 ]أ ىبتاءاضفالاوهو هتعىستام كن نم ل راملءطو هزا ثدح نم سل ءاضفالاب
 فزلا لعد اهمشلا با 0 1 نموت لوقح 0 1 ةليصفت نونا ناسبفوأ

 اضن املا و اعلا ىلعلب

 نودام عا ازأ ماغواتن نارا ان رت ىلعالصفاهد_ةع ( جاعشلا فلصف)#

 هصقو نس وماقلا ىلاايزعم ىدنفأ جون هر داملفلاع 0 أرااو هجولاب ص تق هلوق) سفنلا

 0 ا اييزاقتسال ىلا د نما هعقب هده عج نيشلارسك با اهنلا

 قلط الاذكو و هولا نا. عونا اقلط لروما انا لعنايوجووشن الون دا ا

 1 و لوالا بول ةمسنلاباك رص حراشل مالك ف التو عوار كن ك- ملاذا سأرله ن 000000

 اوهام ىل_عل والا ه-وللر طتلاب سوماقلا فام له<ناالامهللار هاطلا تسع ىفادلا هحولل ةسفلا

 ريث الانا كلذىلاراش ًاكممدنتع راس اوهامىنعهل4حراشلا» ذامىفا النعم وغللادنعةققحلا

 ءا[دعالا: نمهريع ا مالك لاف قوم هلع لك 3 |

 نع 100 نكلةغلىأ ةسريم 1| نا ىلعءاتبازاىنعب ىبتأ

 ليام مفر دقملا ب الامهريغىفوةغللاةقءقحو هام ىلع سأرلاو هجولا ف تدنن اصتلا كح ىأ هلوق

 نال (ةرمشع ىهو هلو ) ىحتناندملا لك قيياستلا هذه تدثثلللالاقو لدعل |ةموكح بت

 ةصراخلا ىلوالاالو أ مداهمفرهظ نااماىلوالإو هءلعديزتوا طةفدللا عطقت ن اما ةدعشلا
 اماةيناثلاو

 ا ىفا ءلاالوأ ملنعلا ند و هندب ىذلا مدن !ل |عطقم نااماديزن امو ه- ءمادلال والإو ةعمادلا ىناثلاالوأ لمست كَ

 ل

 ََت ا

2 
5 
6 



 عامخ

 اماو أس[ كنادهالاراغشالابا
 | لقحو ىنع (غالق<متهلوق) هننتفطقاس لق< مت كلذد عب هاوقل الم ريغ هنأ, هيلعىوملادبسلا |

 ىنالاعةتسم ناكدراام-او ةءلالمنرسشلا ىف لاق هيفةةءة-وهو نيذمعلا فو رحرافشالايدارب نأ
 ًادحاو لكف نال هلوقو ىهتن اةمحللاكملعلو لمحأ ارك يلو :ئمالف بادهألا تتبناذاو ةلماك ةيددحاو |
 اضيانيشلا مهبلاقيو (مضلابهلوق) ىلب زلا ف اكهتبانمورفشلا نمداحاو لك ىف ىأ ةلماك يد
 امسك, (بادهالاتدنمدلوق) ىوجلا رش ف اكرعشلا هيلع تنيىذلا نفحلا فرحوهو ىنعلا اك
 اةيمس ىأ (ملا تبانالة مست هلوق) انش طخ اذكن فجل فرح بدهلاو راتخملا فاك تابنلا عضومءاسنلا

 .. (نيعملا قف نعثلاتلا ةزحلا)

١ 

 هلوق ىف كلاما

 القندق عوسالا عمد هريغب هب هنزمث لكش عم عمصااثلثت ظ
 هابتنمىأ هلسفم نمرمالا,ْك.:أب وءاضعالا لصاغمدحأ درهم نازو لصفملا ( لصافمهلوق) ىوج
 | (عبصأأ ةيد ثلث اهدحأ ىنف هلوق)تل لا مسارها ىلع هعمت رسكو ناسسالادوقم ناز ولصفملاو
 ةيدلارثعن ا ىنررد عناصالا ىلعد.)|ًةردماسقتاريظنوهو اهفصن هنال (ماهبالاكهلوق ) رردا ثلث هنال
 نالصفمه.فامو هثلث اهتم لكل ناك صاغم ال هيف اة اهل صاغم لب اقىوهاتا عبصا لكءازاب بجاولا

 | لبالا نم سمن نس لكفو سو هيلع هللا ىلص هلوقل (خلا نسلكىفو هلوق) ةيانعهفصن امهنم لكل ناك
 | هحاحال لح لا نسةردفصنةأرملان سيدو لج رلا نس ىتعب هلوق نم 5: رهو ا نع ةالينرمشلا ىنامو

 ىهوتنالهنودامو سفنلا ىف لجرلا ةيدف صن ةأرملاة ردو هنتمةراسعو زنكلاكرردلا فهن رممتلل هيلا
 ا ارساجنأ ةثالُب سغنلا ديد ىلع اهلكن اسنال ةيدةدامز اذه ىلع مزاب تاق ناف ( مدردةئاسع“#وأ هلوق)

 تلق كح او ضةعبرأو ابان عدراو با أ ةعبرأو اسرمذ نورشءانس نوثالثو اننا بلاغلا ىناهمال

 ظ سانقلا الخيانه تنئاذاو ديالا نعردلا اكساس قلا فالحت ىلع صنلاب تراث هدال ك لذي سأل
 ىح نرمثءوةءناست ىلعديزتال هنانسان اف عسوكلا نعازارتحا بلا غلابد قو ىنحملا لوةعمرب ناك
 دعت ىلاق هنا ةفمنح ىأ نعىور قلاط تزف ا دتسوك تذكنالاقف موك اباهجو رز تلاقأرمانا|

 : ددءناهصنامرك ذرشعلا فصن بوجو ىف ةكحلا اف ةيدلا نم عمر نس لك فب نا تبني لاقنأ

 || فصنلا ناكناو خضملاةعفنم ىهو اهاب|ة:ىتلا نسل ةعفنمفصنو ةيلكلاراهتعفتم لطبت نس طقساذأف
 ةعفنم فصنو رشعلا ثا ”ةدحاولا نسل ةعفنخ نيثالث طسوالاددعلا ناك اذاو أمه أب هنيزئاو هو رح الا
 ناوهلوةوةىاقولا رمش لا ابزعم ىبوتن امشعلا ف صنامهعوهورشعلا سدساهلب اسقت ىتلا ىرخالا نسلا

 امءاكمىلاا هدرولو هملعئ الف تتينولا ذه عمو غناملا قف الخاو ليؤس ال هنأب ىتفب وفالخ هيفالوأ

 تدتشأو
1 

 "|| نوفملا عطقواو هلوق) هلو لاح نيب ىنعي (امهتبةرواسل هلوق ) .اذاهش طخماذك هيف لس
 1 عم هحضوملاو ةمصقلا عمن راماكدحاو :ردكح نوفجلا عمرافشالا نال (ةدحاوة يدب اهبادهأب

 . || لك قوهلوق) ىوج نرالا ف نالاو ةفشمللرك ذلاو رافشالل باذهالاو ةملءلل ىدئلاو عباصصالل | عيتفكلا سه عة سجد شلا ماسحلا تامعقاوف ونيتلا نعةلالبترشلا فاكر عشلا
 1 ىو رايتخالا فال عسصالا يدق لدالا نمرشع عسمص ا لك و مو هياعهللا لصدلوقل (متا عصا

 ١ : 5 نبااهءج تاغلرشءاهفو هئوم عسصالاو ردقم سراا,فدربمل هناللدع ةموكح تنذت !ةرافظالا علق

1 

 الا دعب ىلشلا ةشاح ف تبأر م ةقتلاو ةصالخلا ىناك اصسوك ن وكب نيرعشعو هس: امم تناك ناقهنانسا

 "الا دقو نمانلا ضعبل تننتالدق لا نان_سا ىهو ةريبخالا هعبرالا وانس ني”الثو نيذثا ناك ناو نانسالا
 || غضملاوةلب زلاناتعفنم نانسالا مث نوثالثنانسالل طسوالاددءلافاهلك ضعبللو اهضعب ضعبل تنثي

 .٠ [اهعلقوأ نلارسك قالو ىأتس له ىلاق. نا تب هلمقامبلصاوانق انةنب زلاوهو رخ الا فصخلانأك

 3 00 ٠ وي ند رعتم_ رن كتيحححا

 هه شخ ني ع ىلا ا يي يا
2 

3 
َّ 

 مي



 00 (نكبسالن:لغ)

 0 رطضافن كنر وع ىطغدأف-ا4لاقمتاببلارطنلا نعءاضقلاب لغت_ثاقهكح ساحم ف تشراطنو

 |ةيرمضهيرضاذاميتتايدعد ر ع سوافيكا لق نافىل زاهبد رهظف اا ع جيلا تعراستو
 ةد>اوةيدالا بحت هيومىلا تضفااذا| منا عمرصبلاو عمسلاو مالكلاو لقعلاامببهذفة:د>او

 اذاامافحودتملا فعستلا لحد .ذةلمعلل عبتاشالاهذهو هل |تاوف توملا لق كلذ نموظعأ توملاو
 | بئارغلا نماهنا ىناول ارك ذو ىلش هشراىف لدم فرخ "الل عسدات ريغ ىناعملا هذه نمدحاو تع
 | هلوق) ىبتن هلك لازابةمانحلا نم مظعأ هضعن ةلاز انذب احنا نوكن ءيد ىأ هناوهواهتع لكس ىتلا

 دبعة مو براشكا لدع ةموكح هنوداعفوةيدلا فصناهفصن فو ةن-لجؤيو (تنتلنادصالاو
 بدون وردصو قاس .رعشك ىناحا ىلعئئثال تدنن لوةنسلا مات لبق تامناور دلاىفاذكيدعلا ٌْى

 . . -. - .٠
 اجا ةفينح أد نعئش همزاب ال ربأ تبن ناف لدع ةموك- فم ضعب نودابضعب تدن ناو مرح اهياكترا ىلع سب

 1 0 ا 0 تارعش هنقذ ىف ناكن اهنا عصالاو عسوكل اة يح ىفاوفاحتاو دمعلا فكل دع ةموكح امه دنعوركلا ف

0 36 0 0 0 0 
 و 8 ا هلو هنكلواع.ج نقذلاو دخن ا ىلع كلذ ن اكن او هني ريالو هندشب اهدوجو نالْئث هقلح ف سدلف ةدودعم

 رعشلا قاح ىفأطخملاو دملا ىوتس, وةيدلا لاك هيف الصتءناكن اول دع ةموكح همفف لصبغ

 مهتم ىلولا اخ مدلاحاسمهنظي نا طحت قلحمنا ةروصو ناذضاقو نيستلا نع ة.لالمنرعشلا فاك

 | نأب بجاو ناكجالا عمم_:ععناملاافادع ناكحاذادوبومصاصقلا ب جوم لق هفالخرهل

 صوصنملا ىنعمف تسلور وهشلا قصنالوهتالدواصنلابالا تدثتالةروقعلاو ةيوقعصاصقلا

 تاحارلا ىفمهوتناك ةرارسلا مق هوم الو برضلاو ةحارجا ىلا اهي وفت ىف جاتحمال هنالحورح اوهو

 0 . 1 1 4 2 ىناتسهقاهضمو فاكلا ضب عموكلاو ةيانعاسايةزومحالإكةلالد صوسنملاباهقاسحازوحيالف

لمذ دارملاو حابصملا نعىلش ىلحو ةلح لثماضب أ مالالا مضي و ردسو ةر دسك ى حن ىلع عمجت ةمعللاو
 0 . و - ب 500 ما

 لى ناوي. الجر || تناحامسلا لوقو برغلا نعولشت اسالانمةمراضلا فرح مضي (تنتل ناداوت) درففلالعمج

 0 0 0 47 تن نا هلو نم ةعراضملا فرح مض نيءّنالف هيلعو تدن ينهي تنانا دق, هتناعتتينىأ مالغلا

 هنو 0 ع ارعشو هلوق نعت لنا هلوق فنصمل از اول فرد تدنن حلو قاحاذا (سأرلارعشو هلوق) اهتفز وحلب

 قف 6 - 210 5 : 500

 ميرا نم 4 ىثواهؤوض ب هذن انيسعلاو رماهف هلوق .دافأأ5صاصقلا هيغفادجس ناك اذااماا طخ ناكاذا ادجو

 كورى نإ .. نم | دارملا ناكولف دردلا نينعلارافشأ قوهلوق نما امةدارالا هذه ىلعةنب رقلاو تاق ىوج عاق
 :/ نيب || لوقوذئنمحراركتالف نينبعلا فو رحراقشالايدا رب ناالار اركتلا ملي امه رعش باهذ نشععلإو هلوق نع

 : 3 (ني.ثنالاو هلوق)رصبلاو هلوق ىفنيعلا ءاق عمءوضلا باهذدارملاو ىأحارصبلاو هلوق قو ىوحنادبسلا
 0 / ذلاعطق دعب ني.ثنالا ةعفنم نال ن ايد اموسغف نيشنالا حالواركذلاعطقوارك ذلا عمن مشن ال ا عطقاذأو

 نال ل دع ةموكحرك ذا فوةيدلانيشنالا ينفركذلا من ينثنالا عطق ناو لودلاو ىنما كاسما ىهو هما /-.
 ءالشلاديلاكرا صف دالبالا ةعفنم تفلت هنالو لدع ةموكح ىصخل ارك ذفواص خواص ني ثن الا عطقب
 ' قال ةيدلا ف دن امهدحأ عطق ىو ةلماكة يدل امهعطق ىتف (ةأرملا ىدنو هلوق) راشخالا فاك

 |تاوفلةيدلا لاك أرملا تلح ىفو ل دع ةموكح بدعف حاضرالا ةعفنمتيوغت هذ سدل هنال لجرلا دن
 تحياههدتعو مامالا دنع ر ماك ى ذخناو ةيدلا فصنامها دحاىقونيللا كاسماو عاضرالا ةعفنم
 ةيلعافلاواهلوق) ىوجوىتع ةرعو ا قاكةأرملا ىدثىام فدصنو لجرلا دى ام فصن
 !ضء ف بحتو هلو) ىوج هلءاع لعلومملامدقت_ةتكتاذهعرطتب نك .(فوذح لعفلاو
 | ىأ هضعب عطق فو ةياندلا فاى دساقوهو لدعلاةموكحن بكف ريعضلاعوجر ردامتملا (حاناسالا
 | نافجالا ماقول هنالراةشالايدبق (حلانينبعلارافشا قو هلوق) ىوجيدلا مالكا عنماذانلسللا
 ادا رينا لاق ا لعين (تنترلاذا هلوق )  نايبلاةباقفاك لدعةموكح با مرافشاالوتلا
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 (نيعم ا - نمثتلاثئاعزجت | مح

 "اسوم ناك ناو_ (ىذلاو هلوق) ىليز لدنك هلدينوك,ن اب جوف ىنمملا اذه إلا ىراسإ
 مزيةيوستلاب ن كل ةيلال نرعشلا فهرقاو نمأتسملا فد دال هنادرهوجا ىف مح (نمأتلاو هلوق)

 نعلن نادعب هنال م ريغ ةيلال_ترمثلا ىف هرقاو لود نكلردلا ىف اذكى اب زاهدحورامتخالا ىف ا
 اني ورا يلا ف ىلا يد لمم هتبد نمت لاو جان نلالاقو هصنام , ريد ةيدلا مدع موقت و .رهوجلا

1 
 ا

 | ةالصلا هيلع هنا ىو رام هل (ما اكل ةيد ىفاشلاىلاقو هلوقإ)' همالك ىبتنا عصتلا فاتنادقفا

 |كذكو راني دفلأدعفدعىذلكوردمالسلاوةالصلا هيلع هلوقانلو اذكه مهتيد لعج مالسلاو
 . || هلوقل(ما كلاملاقوهلوق) ةناده ثءدحما بتكق رك ذيملو هتاور فرت ملهاو رامورعوركد ونا ىذق
 | انيبامانلوافلًار شع ىتثاهدنع لكلاو )لا ةردفصتر فاكلا ىلقع مالسلاودالصلا هيلع
 || لري ةسمدنال سفنلاركد مدعىلوالا ناك( فنالاو سفنلا قهلوق) (هيفديدلابتاهق لسصف)ء أ
 . || هراولاصئلافةيدلا نراسملا فودردلا ناسألا ىمالسلاوةالملا هلع هلوق لصالاو ىوج قدساسمم هيرلعلل 0

 ل قلاع ةعفنم سنج ٌتوف اذاهناءاضعالا ف لصالاو ءانعم ق هنالةلالد قالا ىف ادراو نوكب ضعملا ف "ةيدى زيدل تما 1
 ش بال ثيج لماكلاريغن ءزارتحالل لكلايدسقتلاو ىاب زا ىفاكهجولا كلذ نماوجاعفدنم ىنمتال | “5 هيب عنز | تعالت عن ءزارم 15 :|ىف "الز ةءنم ةنالا| فهو ا . || سفنلاذ ا هحو نم سفنلا فالتا هم نال ديدلا بتل اركلا ىلع د الا قادوصقمالاعج لاز اوال امكلا لاو يي نايس" 6

 ءالشلاديلاو نينعلاواىصخما ةلآراسرخالا نا ل مطق اذا كدو طقموضع توفت هبف ناك اونهيدل كمي
 || توف. هنالاطلا فةيدلا الو دملا ف صاصقلا بال: دولا نلاوأ ءاروعلا نيعلاواءاحرعلا لجرلاز أ
 . | اهوتعم برضو هناهدافمو انضش ل اقدر انعلا ىفاذك لدع ةموكح همفاغاو ل كلا ىلعالاج توفالو ةعفذم
 || هلوقل دس ىف ناىلاربش ( حا بنس ءانعم هلوق ) ىبهتن ا اكلا ىلع ةعفنمل زي( هنال هلع ةيدال نش
 . || حور ضعب ىفاكردان ل فوه ىوج ا لاق نكل هيانمل ا ىف اكهاش لل. الا نم سم ىف لسو هل عقلا ىلص
 ةرهوملا نعةيلالسنرمثلا فاك ةدحاو ديد ىلع دب رمال ةبصقلا عم هعطقولا ذك" (نراملاو هلوق) وغفلا
 ةينرأ قو لاق ثنح ةينامناقامهفلاسضيو ىباب زلا قاكمفرطوهو فنالا ةبنرا عطقي ةيدلا بتاذكو
 ىلعةيدلا تهفالاو فورحارثك أءاداواقطنلا عنمنا (نادللاوهلوذ) ل كح نينالا
 . [| لعاو تافامردق,ةيدلا بقف ناسالاب قاعتت ىلا فورحلاوا نيريشعلاو ةبنامل اة يئاصما فورحتاددع
 نابسالا فورحن انمةرهومم نعهس.لالءنرشلا ىفامو ة.لالءنرعشلا ف هطسإك فاتععادق يتلا نا

 || سطتدص لج ىرذ كنلوق اهعمح افرع ةتساهنا نم ىندعلا حرمت ىفامل فلام اورحرمث ع ةيناسأ
 . || ىازلاوءارلاو لاذلاو ل ادلاو محن اوءااوءادلا ىهو لاق ثدح ىعلب زلل قفاوم ىنرعلاهرك ذامو طضنرعش
 . || لعدمالو همز تئاغلا باص افعابلا ونونلاو ماللاوءاظلاوءاطلاو داضلاوداصلاو نيشلاو نمسلاو
 || مااوءافلاو ءابلا ىهوهبوشلااالو ءاخضاو نيغلاو ءاحلاو نيعلاو ءاسملاو ةرزمهلا ىهو همق ةيقلحما فورعلل

 || ل عهنيع تعمد نافنيعلاحوتفم سعثلا هب لسقتس ل.قو همف ةح نيا دع نماجر لوق نوك.ف ءامطالا
 حرش فاذك ةنهاذىهقالاو بهذتملاا لع اهنم بره ناو ةدح هيد نيد ىقليلبتوالفالاو ةءقاناهتأ

 ٌْ هريغرص باهذاوهو هسفن لعق ىلع نمعهنال تالا ىلعهنممب ىأ ناحل لوةلوقلاو هلودو ىتبعلا

 . [ازرغي نأ مالكلا قوواحد عب لظذحومن هماعطاو هلافغتسابقوذأا ىنو ةهمركلا حت اورلاب عدلا فو ىلش
 | مالكم مسلك فغبلطتوأ ةيلالينرمثلا ىف كالفرجا ناو قداصفدوسا مد هنميرخ نافةرباي هنأسل
 | هنا له باجأ نات ىداش مث لفاغي عمسلا قو ةعب ريشا جات نع ىوجلا جرش ىفاكدحأم دنع نكي اذا
 عيممت الابنااهب رض لج رىل_عءتءذاةأرعا أ ندا نيل يعا »ا نعىو ربه ذم
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 44م5 ش٠ (ن 2

 أول اود) ملا تارمذملا 06 (كةفنحو أهلا بهذام 4 او هيدلا سنح نم سدلام ىلع اص هنالهدنعزاحو

 ىللتقلل هنوكر هيل ىنثب نا ىلوالاو لوما سفنلار ا تعايربمض'|دارفابر ردا ىف ةرافكلا ركذ(امبترافكو
 برضلاىلارطنلادادع ناك ناو ل تقلا ىلارطنلاأطخ هبعأا هش ناكل لاق, ناالادع هم_ثوأط#

 ىدنفأ زن ءركذام ظوقسلعب هنمو ةيلال__نمثدعلا هشوأطخلا ىف ةرافكلا كد اسحتالريعذلادرغا
 دله. شن االا أطل اىفادراو ناك ناووه (صنلا رك ذامهلوة) بروصتلا نم هداززعو

 مدعل هرف نافلتخالو ىبليزلاىفاك هب الا ام!وانتدن ب رضلا قخىفا دمع ناك ناو لستقلا ينحىفأطخ
 صن هيدربللذا( ماعطالاز والو هلوة) ق.سام ىلع ةظاغمدهلا هش ىق بت ثدحةددلا فالخلقتلا
 هحو نموضع هنالو هتمال_ىالو هنامح فرعتملهنال (نينجمتاو هلوق) رردغوتلاب فرعت ريداعملاو

 هذارطةمالسرهاظلاو اعدت إ_ههنال ( طلسم هي وبأ د | ناكول هلوق) ىنيع صنلا لطم تحت لح ديالف

 و 2 بوجو قح ىف كل ذب ف كد لو هب ريفكتلازاح ىتح هفاراطاةمالس يف رهاظلا انه نتكحا فيك لاقيال
 ثمر 0 ةجاحلاو عفدلل ةح لص رهاظلاو بجاولا عقد ىلاريفكتلا قدا الوقت انالهفارطا فالتا,نامعنلا
 / 3 1 دم لن... تاق شاعاذا ريفكتلادعباهف قارطالالاحرهظ. هنالو ف ةحلصإ الوهو نامخلا مازلا ىلا فالتالا ىث

 11 0 هئاضعأ ةمالسرو هان لق تاماذا عمضرلاناءرهاظو ىل.زلا ىفاذ كحاقرتذاف فالتالا ىف كل ذكالو
 كعك: تاو يطع ىتح هفارطأ ةمالس ترهظ ىتح ش اعنا ةلئسملا ليوأت ىناقتالا لق هفلاذوةرافكلا نع ىزحي هفارطاو
 ىح / دو 20 ىجلب زلاقفاوبوانضيمش لاقنيهاش عل اءركذاذكمالسالارفن لاقاذك" رافكلا هيأت كلذ لبق تامول
 ا 20 اي دو نو حرصا هال ارك ال اريغص قدعاول 0 رخال 0
 م : 0 * نم يب 1 دجأ| دولا بيف بيف غلا لاكدفناو هلحرو عسيضرلا د (ةسمتن) ىتتاةمال ملاوه بلاغلا نالةر ١

 فريز يوب */ | بامثلا لصق قىناتسهقلا نعى يساك اهتعتروهظ لبق هناسلو هرك ذو هنمع فال أطل ىةيدلاو

 2 0 "يبرم نر كلذ, فتك لو هلوق ىف قلطا ثمح ةيلالينرمثلل |ىقورقاورافغلا مهى هءلع ىرحو ىلبزلا نقيا هيف
 اة له . | قل-رلاةيد نمفصنلا ىلع:أرااةيدو هلوق) ىنذحتالتذحخاؤم هقارطأ ىالت امن اهلا بوج وقحق

 هاهي 0 تمم فني ]| فوقولاوررد مالسلا هيلع ىنلاىلاطوغرمو ىلع ىلع افوقوم ظفللااذهدرودقو (اهنوداعفو سفنلا
 كفيل قو يي ذالب مالسل اوةالصلا هءلع ىنلا ىلا فاضن ام عوف راو فاعف اومهلاوقأ نم هيا ىلا فاح

 6 و 4 دعهش لعفلا ناكاذادأ رم اةيدفظيلغتلا ىر لهو ىدنذأ فاو ةمالعلا هركذ ذك او رلانمطت اسوا

 0 عجرملاناكن اوريهذلا ثنا (اهقوفامو ةيدلا ثلث هلوق) رظنملفان ع2 لاق لدالا نماعابر اذ وت نأن

 ىليزلا در (ىفاشلاذخأ هرو لوق)ةيدلاوهو هملا فاضملان م ثدنأتلابستك (هنال كلل اوهواركذمأ ود
 عصا عطقول هنا هناباهشرا لدغ, نارثك أاهباصمو ٌدْسأاهملان اك اذاامو هو لاسحلا ىلا ىَدْود هنأب
 لجرلا ىو ا: اهنال نونالث ب نال: عطقاذأو نورمثءس ناع.صا| عطقولو لءال !نمرشع ب حاوتم

 عطقف ثاثلا نمرثك أوهاسعف ف.دنتلابنورمثع بت ةءدرأ عطقولو تلثلا نود هنوكن] همعز ىلع همف
 بجونال نال احنا نمذا كلذ ىفاذت عراشلا ةدكحو ةنلاثلاعطقب بجوام طقس لل, اًثدش بجوال هعبارلا
 بدسملا نا ىلع لد ىأرلا ةعبب رنا ىك- حلا اهرع غل تجوام طقس نا هنم جقاو اعرش اشسشةيانجلا
 لاق نيعم_ضاو لاق لال ١ نمةرمع اسقف بحار ةأرعا عصا عطق نعم هلأسفدد 2 تبهذم ىل_ءناكو

 ناس ةعم رلاسقف نورمثع بح لاق عباص | عب رأ عطق و لاق نوال” لاق ه:الث ىف لات نورعشء

 ا ل د رتةرانعلا هذه قوىوجادبالاقاهلقعلقاهمارثك" انكهللا

 3 وقرفكلا سقي نالاق.ال (ءاوسىذلاو مما ةبدوهلوق) ىواذملان ع | :دعس 0-1 الادنعءانلا

 !لوقن نال ىلوأ همق هرئابصقتنا ا ذانرفكلارثا ىرلا نالو هب هتد صةتنت ناسحوق قرلاو ةئونالا ص"
 |ةأرملا نافةيكلا لا ةةصناصةرامتءايلب دق رلاو ةثونالا ناصةنرامتءادالدمعلاو ةأرااة د ناصقن

 رذاكلاو امرتوق تصقنو هتوق تدازا ذهاف اههكلع ركذلارار ىلا لا كنعال ديعلاو حاك_:لانك 1 ءال
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 0 سلو 5 14:

 انوا ىهآوقف قونلا نم ىأ (لماملا ةفخناو هلا قطمل دل ذأ ني عب نس ارظتلانةعساتلا

 ماللارسكوعاخا مب ةفلخماو هيلال مت رشتاشثللا وطب قريمعأ اوةيانعلا فاك ةفشاك ةفضاهدالوا |
 أ قوق) ريثالانبادبات نعانشتلاحاذا تفلخاو تلج اذا تفلحتدقو فئالعتو تافاحت ىلع عممتو
 اةريغلاو ىرحثالا ىدوم ىأو ديز ودوع م نباو ىلعو رمي نع كو رم هيدملا ظلت ( لد : الا تالا طلعت الو

 ا ألامعبحأ ناذللاناروك ذملانالوةلاؤررد ظلغتلاةسقكق اوفلتخا ن اوموتعدللا ىضرةبعش نما
 .(| لعلوةناك ناد ةءاصصلا التت نعنم جراذيا سل ىفاشل اود ون الاو فسوب ىنأو ةفينح

 اق نونالئوتنالئانال !بحتابن ىلع هذمنال 0 م ةعرالاءالؤهن هدحاديلا تهذيملا قلو 35
 1 |نكلاضيأ ثالثا بن افءبهذماذكوىلي زا فاك ةفا نونالثو ةعبراو ةعذج نالت هنالثو لا ]ر) 4

 5 00 اة صلك نالئادأوةريشلاو تبا” يدي زورم بهذ موكا ”ونوبالثوهنالث سدح لكما تن كن 000 :
 |[ نا ةسماخلا قت نعطام ةعذلاو ةعبا رلافتنغطامةقحما نا لعاوانبهذم ل اعابرادوعسمنبا 0 نير "هو
 لأ ىهةقحماهحرشفى وجماد.كاطخ ىذلان 3 عملا حرسشل مهضعنهازعاذك ة سداسلا ىف تئعطام ا (ضإي 00
 قم مالادوف) ىوجنالو-ابلعجىتااىه (نوبلتشبوهلوق) نيتسئالئارلعت ىتلا| 7 0 نه
 ْ | كمماارامخ ا نوكمف هيلعس ىذلاو ههيال لداعلا ىلا هن الثلا عاونالا هذه ىفرامخاو أو (هن العا !عارنالا 0 0
 | | ل,ةبالاة وهوا ةيدلا فهسفنب ل سأود لهل الا ىوساعفاوغلتخا مهنا لعاو ىجلب زنمعل اراك 8-3 كرد نو 5

 ١ | و لءالاوه لصالا ىزارلارككو أ لاو لد الل ةعقن تسلو اهسفنب هيدلا ىف لوصأر مناندلاو مهاردلا نا كح را 3
 | هنيلوقدحأى ىفاشلالاقو اهتعص نالوا مل عدازبالف عرسشلا,ترّدقت ةهقاهناالااملدعق اهاوس أ يم 5

 "|| قسا لف انماذهت لق ن اف ةدانملا نع ىوج نامزالا فال_ةخا,فاتتاهناو ةعقرمناندلاو مهاردلا تي ل 1 7

 اذافىبتاوفعلا ف ىرحبا لق هنالدداعىَدْوب هنال هيد س ةدلا لدي ى مسااولات اقثءمحهيانغلا نع 5 ا / رد 5
 ةيدلا,ءاضقلا ث مح نم ىأ صني الو مل عدازبالف هلوق تاق ىلوالاب ضءعنلا ن ,ءف لكلا نعوفعلازاح

 ١ مالسلا هيلع هنا رباح دأورل ةفقشح ىلأ نعةءاوروهو (ختارقم هلا نموابنمال او هلوق) ريدتف اعاطمال نم 5 ل 1

 ا 1 هزل( - ا
 || وتاني اءاشلا لهأ لعوتر قت 3 .رقبلا لهأ ىلعو لد آل نمةنأم لد الا لهأ ىلع هندلا 3 ضرف نو 2 ةدلإ

 1 اشالاهذهو ةيلاملا مولع مى د جنا امناريدقتلان ا هلو كلذ. ىذقب رعناكوةل- ىتئاملاحلا لهأ "يورو 1/1 000

 | كنسوزرتم مالا الاب فرع ىله الابريدق» !اوتافلتملا ن امكاهعر دق الار ةوهملاملا ةلوهجم نورتو أد 0 5

 : 1 ب زلا فاك ملصلا بر طبءاضقلا ىلع لمحت اهفتدرو ىتااران ”"الاو سانقلا ن ءلدعالف اهرمع ىف لوقو م كعيررب 0

 |( هوق) مهاردتسج انك ةهقو كاذك هلحلك ةعتوامهرد نو-خةرقب لك ةمقفربعلاو | تاي سعال - كولي
 هلوق) سوماقلالحو لل ىلع عمجت هل او ىنبع ل. وارسو صمق لةوراتخن اره (ءادروراز اهل- 817 2 3

 4 هواكزوحماود ىلعف هزل -ىنامن ءرثك | ىلع خاص ناكل لحتاو ءااورقلاىأ (ءايشالاهذهن 2 00 و . 3 .- ع 5 هن

 1١ ةوقل هقف اوما ناو لا لعو لا ئام لغحلا درلاك امهوق ىعزوالو سرق ى'امنمرثكحأ ىلع نيب كلا
 - م

 ذا ادهلا فام قفاوم لاحناو مغلاورقملل حراشلا مالكى ةراشالا لعج نالعاو لكحل ادنعزوممال

 0 ا ةلح ىتئام ىلع ةدانزلا ىلع لا صولول اق ثمح
 0 مارا

 0 ل

 ا 0 ل 00
 1 101 11 سلسل هريس غ كلو ا هلا مزح
 ل

 هدم و" 72 يد 22 اسس بيس يتسم 7-3-7 2



 3 م٠ ان ل

 ًادمعلاو 1 ب دال اكىلولادب ىفاموهو نومة اوك.لم مهمنال ىلولا ىلع دوهشلا !
 قولا نمط نر ةرولا رك ارع اهب ع هي لتقف ملا لع «دابشلا تن ناعأ وسر قالاأ ا
 لك لاعسلامىلوللانه او.حوأ مهنال ةفينح ىأ دنع ىلولا ىلع اوعحرب لدووهشلا اونمك ناقدوهمشل اوأةيدلا

 - اكسل 5 01 ل : / :
 َى -_ ىفارإإ ولوأطخلا ىف كىلولا ىلع نوه ربامهدنعوامبنبب هلئامالذا لاعاوعجرب نال هحوال ف صاصقلاوهو ٍ

 0 7 من, || ىفامهريغةدايش ىلع ادومشوأ امهبةكرهظ ملذاان ع2! لا مح ءاح مثدمعلاوأ أطخلايلئاقلا ارارقا ىلعادوش
 ا تر دع اةداهش هيدوومتملا نالا موية كرهظ 1ذا اذ نع ملاح ءاس مدل ةاعلا ىلع ةددلاب يضقوأطخملا

 / 9 ا دس ل لوصالاهدابعش هيدوهمملان هما رع 7 : 0 0 1 6

 يسع رو هين." || ومر اهرهاظو سلق ل نيتدوصلا و ردلا ف لوقو ةدلا كولن عض: ل لتقلاسفنالز غلا ىلع
 ل 1 ا 5 1 (ىمارلا ىلعئثالف هلوق) ىسرتاهلام ف فاحت ىلع لب ةلقاعلا ىلع نوكتالدمءلا ىنةيدلا نال ىدتفا

 0 رد اعيجاوعجر نا عجارلا ىلع ن اهل !بدع ن لةياذنلا قا ادلع درا ارا
 ” دهر لحب قافتالابىرلاتقورتعملان !باملا|ذه لثاسم فل صال اواهعب رهيلعق داو عحرناوةيدأ موملعف

 هر راص هناراءتعانةراصالا لق ىلاعت هللابذايعلاو ديراق لسمىلا ىراذاام.ف دو ف سو وأ لدعاسمناو

 لدرر ”(تادبإ_ تتقبل "0 نيدتل كد يرام
 2 ر 0170010 0 0 ا جوا يس عم عسسل |!

 ص| / كد كلا .٠ اندلا باتيك« 0 د ىك 5-0 01 7 7

 0 ل دلا باتكح)» ع5:
 00 : ّّ تاآلا 1 222227 ا ا ل ل

 يقلل تايمز يل, اى نال داعين ةيدسفنلا لدب يمدافاو ةياضعلا قلق (خالال اكاذرعدغدلوق)
 سو هلى” ا 5

 ىوجردصلاب نيعلل ةيعتىأ (ردصلا,ةيم-ت هلوق) ىد الا ة مرح مظءلوفعلاهبفى رح نعإل تالا اكل
 ١ و ار لاك دام ارح (ةدعلا فاك هلوت) انعتءاهقفل دنع ةرفرع ةقيقحو اروغلازاحمن ب 0

 اولا. ي تكلا لا كلا ضوعءانتلاودعوو ىدو لصالافالاوزوق هيف انش لاق نكلةدعو اهلصأ ةدعكةيدواهلصأ نا

 لجحو 00 3 "ىك؟ه لاق.ال سفنلا نوداعف تبحوام ناورهاظ (منابجاولل مسا شرالاو هلوق) اهفذ-دعءاغلا نع

 دهلإ ا ألاو 3 00 1 0 رج هنمف رطوأ ىد الاةلاقع ب نامخضأ مساةيدلاو ةباثملا فلاق كل ذك س دلو هيد هل
 اح 7 ل ل ا 2

 صاخب 7 نير قا | د تلال كلذكس يلو لدعلا ةموكح ىلعالو سفنلا ل دب ىلع شرالا قلطر الن ااضيأ هرهاظو
 بو ا هشىف ةيدلا نالعا (جادمعلا هش ةيدهلوق) كلل

 نم. سجن م لالا نمدئاسملا ثلث ةنس لك ىذا ند:ست الث ىةلقاعلا لع دلو ذم لب الامال لو ”الخعلا

 | ا ىل, أ دحا>اولا نالارعث رردلا م الكو لتاقللراءخلاناف أطخلا فالخم باكل لأ ىلي زااهمدق
 9 .٠ دز 1“ سس

 تح 00 2: ا : ا 3 . ؟*ءندنأللا

 للا ملا راح ورك هلعو ملا حرش حرص همو ةضفلاوأ بهذلاوأ ل.الانوديدلا وك نعال 5 ظ 0
 .٠ .(عرم حاولا ناكولهنال ةلال_بنرعثلا ىف هج رو هفالخ طمحملاع رسمودهملا هش ىفولوءاشاومأ عفد قتال | ٠ 0

 -ء بح كز 2 3 : 3 َ 8 1 3 , لآ

 ا تس ةئامدلوق) ا ظلغتلا كح توفتف فخالاراتممهنال ةدئاف ظيلغتلل نكمل لبالانموعأو هام

  00يرق ةعب يب هنو, | ريضوأ ليال نمل زبمت (طارأهوق) فاتصالا ف ةسعمقلاو الخاو ف العالي
 او ا 00 لةدملاأطع لمتق ناالا ثيدعلل (ما نوال ئناتلارب تدم هدر وج هونك ل 1 ا

  000د هيلا ىكق م 5 0 ها | رلاىف يضق مال لا هلعهناانلو اهدالوأ اهنوط»ىفاهنم نوعبرأ لدالانم هنامهفواصعلاو طوسلا 0

 دال, . 7“ ل نآلوتانريغمابورامودعلاهشديدارملانالعفاساجنا باهمالأطخلا هيدربلواعابرا لالا ن مناع
 | ماب أ.د د( ةألا تالو بجاواداز تافلختانبحواولف بالا نمل ةرّدقمةيدلا نا ىلع تمتجا مالا
 لصالا قد#ةرامع (ةينث نوعي رأو هلوق) ىلبزوةباده ىلوأرامخالا ضراعت نعى دالاو هو هن ْ

 مث فلغعوهف رشاعلا ف لخداذاف ةعساتلا ف لخد ىذل |لزاءلاو هماعلزارىلاهبنن ننبامنوعد رأو '

 ةنسلا فكل ذوهبان شن اىذلاريعبلا لزاملاو لاق ثيح ىدنفأ ون هركذام هيفانسالو ىوج مسا هل سدلا]|
 أ دع معدات نال 0 | جمس نس ةعساتلا دعب سدلو تعاط ىلا نسلل مسااضدأ لزانل اوهعساتلا 1



 (نيعملا غد نمثلاثلاءزجتا) عم

 كلزنال قالا هرارق |لطسإلهبرقأامضعن قرقملاهلر ةلاسذكل هو لتغلانهدار ةناقهيذكن 5

 0017 10176لكدارتاد ردا قاذك دارا يتوخلر ةل| قسفو هقسفت بحول

 هلقهنال->ررق أولو يعلي الات طةورقملا ]_:ة الاهأ : ناي ةندمل امزح ”"الاورارق الانام هدأ ن كل

 هلوقد_قوهيلعدورشملان ود رقملا ل. هناك ام_هالك هلق ىلولا لاقو هل 5 هنازخ أ .؟قعةنب تماقو
 ىلب 0 تدحاو لك هةردص: نالامهنمد> او لتق هل نك. مل امهقدصول هنالءاةل3
 دحاو لكل ل اقدنأ تكحراصف كلذ بجوب هةيدصتق ل ةلايدارفنالا ىعدب امهنم دحاو لكن ال اناا

 هل-:ةهل ناك كروت 5 | دخ" يس رقم اد>ال لاقولو دحأ همف ككر 0 و كدد>و هن اق امرتم
 دارملاورردهيدابش هإط.تهيدوشام ضءب قدهاش الورق يدك نال(ةدابثلاتغلهلوق ) ع ل 0 (تلبرإ / م

 درفنم لكل لثقلا تدم ,لمالتق ل اقام هنالل- علان ام-ماعدوهشملان ملك لالقتسا قن هس 3 1 3 ني 01
 هلتق هل ناكهتلتو تناام_ملعدورمشا ا د>الىلاتولو 4- ملال مرش نم ندم لان ركل اربكم رام ذيل 5248 5

 ىبلي ز انرك ذام عج ىفأطا ىف اذكونيونك 11 وال ينك مدع 0 و

 221160160100000 هلم تان 10
 2 00 2 2 ا هقلاةلاحراتعافبا) 1 4 2 2 0 كسه د سيرا“ م كمزسسإما نق < <

 02220 1 2 سلا اولا امهر  معل)
 ريتعملاهلوق) ىوج هب قا« هامو لقلا سفن ةدعب لتقلا لاوحأ رك ذهدوج ودعن ّئ لالا اك 1 ل 0 06

 |ءازحلابحو تافمه.لاهراصأ مت مرحلا لدف لحل قدرصوملا ىراذا اع ضقون (ماىرلاةلاح اذار 000 7

 | نوكمألا ذهو هتراشاو مرحلاةلالد,بتاذهلو لعفلاب ص تخعالم رح ادرص ءازنأب بنجأو ىئارلا ىلع 1
 ئثال 00 هلام ىأ (حتاهيلا ىرملاةدرب ةيدلا بد هلوق) ةيانع كلذ نم لقأ

 حرملا دعب هأرب اذا هجوم نع ىلا ارالاثريم نوكسف هسفن موقت طقسا داديرال ابهنال (ىنارلا ىلع

 ايف هيلا ىيرماو ىرلا ةلاحريتعتف هدعن هنملعفالذا ىرااوهو هلعفب بخ نامذلا ناهلو توملالسق

 اذكو هاكأ ل هعق ىرااذعن ىارلاةّدريدم ءصلا مردعال ىح لد ا فر اذا اذ4و موقتم

 ناك ناو لعفلاو قةدقدق لاقلابيسنالتولا لبق طخ حرجا دعب ريفكتلازاج حريفكتلا حف | لسه تقام بد 4
 ناهبفىوهلاديسلا لوق طقبف ةعدعلا موقتلا ن هدا ارملاو حاضن !ةدايزبةياده ةرشللطقسدوقلافا دع تاب 0 كارا
 مدعل نامتللاسجومدةءن ل ىراانال (مهدن دعى ارلا ىلع * ئثالفهلوق) موقةمهنالاقالر 2 لاو م "ينام هيف

 ما امو ىلزالات 1 ا ءلاهرك ذاك لد لا موقت يقيل رطل هم
 |هتدشاحىف لس نك ىنتنا همقلاال صاصقلا هجومو ادع لتقلا ناك هام 0 0 لا 1 نفي "لع 1 4 ةدوسم شماسوب ىوجئادسلالوقطقسفىلاتسقلاو كذاك أطحخىأ (خلاديع ىرنا ىاهلوق) ةفينح (| هز 0م نضر م تارلا م

 | ةرمشلل طقس 001 يلا ساشتلاب وحو يدب افلا ناكز هصناممصإل محلا رتنغأ] م. تانلر ير تقول
 صاصقال ةئر اد ةوم- ثروأف لوصولاربستعاول هءراونلل لع ةثب مثدرعللو ىرلاريتعاول ىلولل ب تب« هنأق

 .٠ .(كلإ 2 هدا ادعوأ ًاطخت همر نب صاصقلا مدعىف قرفال هنا لصق ادع رار دصق دعلان ا كا ئه
 دل او هوق) 0 .ء لواممى رات قو هنال (ىلولل هتعق ىنارلا ىلعف هلوق) فاتنه و زاملافالخ 8 0 0 ص

 ةياصالا لاحو ىلوملا هدانا ءادتبالاح قدتسملا نال قمن اهل نمدأم 0 ةيارسلل عطاق ىدعلا نال )ع نام تأ هيلي 00

 ةم-.قاهب صضةئدن هرانحوهو ىرلادر# ىف قده ارمملا|تعطقنا اذاو ءربل اهل قةعلاراصقهّد رح دنعلا 2 0

 (ىرلانال ادلع ةزلاقوهلو5) هب ةنانع هدياده كلذ بحق ىيرلا ل.قامىلا ةفاضالاب هبلاىرملا تم
 |عودربىازان مدا "الو هلوق) قار ضد نكت تدولا كلذ ىحوهو ةياصالا لت ءةاءراصاعا

 | ناف احل تشدوو دااءافديدلاب كو ًالطحت هت : ل>ر ىلع دوشأ اذاامف الخ )ع أ مجرادهاش

 عجرم ىضارش فات لاق نارتو تمل ست هتان اب 2 ا القا اعلا

 "دولا

 رهف ين زوو مد يح محل

0-77 2-7-7 



 ميعدرو 000122255255 ا يري :

 دورتي ةفشأ| هير دووهُشملا|مهذ ذصناو هلو) ىنيعامبلا فاضمصاصقلا طوقسنالإلام هسصن اقنيف هقحىف امبن

 ندوإذ ] ول 00 هقيدصتب هنال هلع دوج اوهو كب رشالئثالف لت ةلاوه ءاعدورشملامهق دصول قب 4 0
 هاو يم كلا فريرر .مفطاقلا لا دوب.شما ىلولل(ةيدلا ثلثلتاقلا مرغهلوق) رردلا فاك الامراصامومدصن نال دال يس
 دعب 1 0 وفعلاهاوعدراشش لتاقلا ىلع قس الفنا ارقأ دقوهو ثاثلا هل نوم ف .كل.ق ناف كلذد رق هنالهبلع

 (ندهاشلاىلا فرص , هنكل هلوق) ىايز هيلع ةيدل ثلث هل >وفءاالت اعل انذاك ارقاذتراانلق

 هتمذىفاشدةردلاش 5 لت اقل ا لعن يده اشو هلئ *الوافدذ فلام معرب ه- ءلع دوما نال عصالاوه

 لل كرسل) || كتزرامذ هرارقالامسرملا فرصبف امدهقح سنجن موهو لتاسقلالامتيدلا 1: د هديق ىذأاو
 انزل 0 حرا تاموج رق انو كنت لف ةركوهو لتاسقلا ىلع لاسم اايعداامهمال(ئثلتاسقلا مزلبالناسا.قلاو هلوق) ىجايز
 نأ (نامزلا 7 . ةنرض هنأ دريان ّس انقلاناناسعسالاه- بو ديد كسا لاير كي رعت لانا

 0 ناكل 00 ادهاش لت :اقلا ىذكامهل (رةملاو امينموجللا# ادتاكوفغلاب امهر. اب طقس صاصقلاناهعزلةيدلاث اة هيلع

 را امهدحإ للا ةملاىلاقفا ذكى عنالغل لاق رارق الا ددرمال هلم ىفو هرعخ ىلا ب وول قاضا لب ةقمقح
 تلاعب 1 . .( راسب لطبدقٌكي رمثلل لئاسقلارقأ اموهلوقو رردلا فاذك انهاذكى فاما هلرقلل لالا ناف نالغلاب:كلو
 1 .(تاكلاور) قدصا ىنعب وفعلاراكن ل تاقلاهماعدورشما ببذكتي ىأ لعافلل ردصالاةفاضا نمهسذكت
 6 / ا كك نار بن يس لاق ناسلاةراغ اكو فعلاهراكن اى لتاقلل هن مانن نكت ةقيرصت را ندهاش ااه ءلعدوومثملا

 امهدم 0 رخ ادار ىف مدوام نا لع :انه نمو ىهتنا عضو أ هلام ذكت هنوكسل وفعل امدرارق اءلطددق جلي لا لوقو ىرعةمالعلا

 ةتلاوعت 0 (ىز || جاتصالو (ةنباعمتباثلاك ةنيملابتناثلا نالهلوق) رردأل ىزعن ناهقح ىبازالابزعممهضعب مالك
 لاو م داصعلا ميد ١ ىوأ نامز فلتقلافر روع الرف ةلانال (ةدابمشلا تأطبهلوق) ر ,د هتحارسنمتامهنال وق. نادهاشلا
 /ذاهررإرز لكس أ كاظوا) ماكحالا ف اتذكو ىرخأ ل١ أل تةلاربغتل ا لتقل ا ذكحو رن نامزوأرخ آن اكمىف لتقل ا ريغ ناكم
 اهاكرثا/ و هلدو ) رح آلا || نقش اامهمملت لك ىلع باصتلا لكولاذكول بتم ةدرؤ هداهم للك ىلع ناك ذل الاف التءا

 الاقو) نزلو | 0 كا ” نرد نق رذلا دج لك امال ك1 واوالا مدعو نيةيرفلاد ذك, ىضاقلا
 ناعم 3 اان. ن و١ || فالتخالالطان ناك كلذيلتاسقلار ارقا ىلع رش الاو ةنباعملّدقل اءامهد أ دبشواو لماكلا لقب
 هد مثلاءذ و دار 0 لتقل ارامهدحأ دومشولو ةنازخملا ف لاق (حااصعلاب هلت -ة|ههدحالاقنأب :هلوق) ىلبزهندوهشملا
 كحاو لوس م5 الر نالطرراذم نار هل هنمو نتن | زاحورارق انناتداممثلا تناكو لو زم نيكسلاب رش "الاو فمسلاب
 الشاب رو ( كل ارقأن اوإ روك دملا لاما ناك ًانهنطرر ةالاودمعلا امهدا>|ةداونت تجوم نوك الفال تالادرع دانوشلا

 لاك اعجب هلام 1 اهجازتمالةرورجاة.ماهفتسالاام فلأ تاسئاب (هل_ةةاذاعردتملالاقوهلوق) ىزعد دانك
 كوالرو 1 أولا لتقلا ىلعةداهشلا نيت هةملا هنا قلاق (انا كساب دل| بحت هلود ) ىوج بن ءالا تم ىفاكاذب

 دارقالا نب "ل تمتع نال(ةداهشل اهذه لقتال ن |سامق ةلاوهلوق 0 ىبهتنا اطملالمقلابرارق لاك ةيدلا بجوت ىلطملا

 1 كور ههلتو مهنا ناسسالا جو دووشلا نمةلغغاذه ن 1 هيدوومشلا لهك ل ' ”الافال_تخان فلم لكلا

 / ةيدلاوهو هسحوم ىل- 2 بحنذ ناملال- ءةهيلملا عنتمل لمعي سدل داما كل رع 0

 قلطأ عر ١ ةلانال عت اسكلد عز هن ل0 دار دق سلا ل1 ةلفغلا ىلع ىردنال مود لمسالو

 "1 1 ونت : انمي ملصأ ن نم باذكب سد دل !سو هيلع هللا لصق نيلاتاذ حالصاقبذكلا

 ,”نلخو قاطملانالوارارم رمان قاتلا زاتالف دمعلا لعل اف ل_صإلا نالهلام قه دلا ت.> وائءاو قحا

 هانعم لعب ىذ اركتملا مس الاك قلطملا (ة:) ىلب زو ررد ككل ارأط لا تدشالو لماكلا ىلع لمحت

 مسالاك لسان منا , الا طفلل | سب ءلر ريال ث < هنمدارملا ىفخام ل-هغلو نييعمربغنأكن او

 ند (امهلتقهلاعيج ماقلتق ىلولالاقو هلوق) ىدنفا يناوهني رقن الا هانعم 00 كرشلا

 اضا هم ءاعلةقلادو- و ىقهقدصءإ رقملاو هلع صاصقلابو لد قل لكتب هدارفتناب مان رقأام نملك ْ

 ب اآ؟ ١



. 
 وهو / 3 إو 00 ومر . ١" 7 ول 0

30 000 
 ى] نإ نإ 0 0 هور ع“

 07 . دقي | / 3

 0 و 20 00 و تع نر. كد ١
 5 2 / ا

0 

 : (نيعملا معد نمثلاثلازجتا)
0 ! 
 | لامئضقبالهنا ىل عاوعجأو دحمتتملاو لدعلانامبت 1 0 ب

 + 3 او لمع م اخص 1 3 00
 * اهلا اكلت از جالا 2 0 ا مالا كلم املا

 نوكنأزو<و فوذ_علوعفا و هلعافل فاضم .رداصملا َْك نا 1 ا 0 0 يأ هلود) قار عا جالا رهنم نكت الرضا اوءافمتسالا دوصقملا نال ىننع بث "
 .٠ | اهلغتلا لعماتم سلو الأ هتاوح ف فرص 0 لك 0 حورخنا ةايح | اطفلا قال ةداعالا ىف اطامتحالا ناكف مرغلاءارباك صام 1 ا رانا نمار ترا ناندجو متنوولا قسمألا الع اكذوةحنىهو هاوعفلافاشم الأ نال (ةقيتحى أدنع هلوق) ىوجناهربلا لراس ارامل 0 (ةنيملابئاغلا
 ندع اناا لا اقعذاءز مانع نذل محملا لح | هنا باحأ فانت همسي تقلأف مانغالا ار نمر حاسب باصأ هنا 00 1 كو علا نعلوكسلارمزلتاهتافترغلاك 010 هلال 0 0 | هلوةوراستخالا فاذكدمعلا كاذك" ًالوودابشلا 0 ا ل ل

 اا
 1 لبطل صوص*+دارملاسدلأط#ا فال هلوق 0 ا ربان نيدلاريخ شل لكس

 1 :١ أوةو حلا ةرعهمزال هلا أر| الإ 1 0
0 0 

 . [ريدتلاملا هبجومنال وو لوك:لاباضب !تيفدعلا "000000 ا
 "|| مصنو ةئرولا ماهعسهمف ىرح ىتح موملا هنملقنلا مث بلا هيشوهو هكح قالو هللماشل امعالادارملا

 1 9 رو( 5 ىرح ىت>مملا هنم لقنلابثرولل هنومثدعب هئر ال 6 نال 0 0

 || اذهلفالام باقت اوك ثرالا ق يرطب امد 0 8 0 ورمل قتلا علا يعرتو ' نطل هولاند قف ىلاعتهلوقو هل لهأب سدل تملاو 5 ا 1 |ثروملا كلم قسريغ نمةفالخا قب ع 30 ولاء ادت اتش 0 ورد ىذقنو تول لدك تملاود ا |قالخلانالصاحناو ةيدلا ىفاكم:م.اءاصوذ ةةوالامبلقنا ا 0 ل ا
 5 1 .٠

 3 2100 _ 4 ا هلع 3
 .٠

0 

 ةنارولاتو.”قدرطبةيدلا بج وبأط خلا نال (طاجا ةنيملاد الدإ 1 1 0 000 ناو انالت-اراقعلل ل اةداعاىف نالدص (انيدوأ هلوق) ان 1 |١" اهدسالهنامصالان اكن او اال: اراقعلل ت2 0 ريصالةئار ولا قيرطد ةئرولا 000 ١ ادكلعاملك ناز سالاوامملانالخ,دنعصاصتلا تاس 0 هو صل
 | 11 | دوتلاو دة وقرن ءاجا ةنبلادض الهلوت) . ىدعاقلان ع ىناتسهق

 3 هوةسرمضأحل | ىلع عدي هنال (اضأ بئاغلا د 51
11 

 ١" [|ىضقاذاف هنعاىدخرضاحلابصتناف 0 :دقرمل إوذ) اعاجا
 1 1 افعدق بئاغلا ناةشملا لتاقلا ماقأولو بئاغلا 0 0 |مدعو هطوةسلاذه دوقلامدعنال أروح (وك ذلكم ف ةرق) نيللادحأ ةعلالا 1 ١" || ىوحلاديسلاوركذاك اضبأ حراشلا لوقل هج دالو ىايزلا فاك ناسا نم نا اا 5 "ضال اب صتاناق تئاغلا نموفعلاتاسئانالا هناا 2 ١

 ١ از ناملوملا كل ذكحالو اننبامل نق املا نع صحت كل دع لتقتلا ناكاذاهتاالا ارك ذام "| امل قرفلاو عاسجالا,بئاغلا نعام ةرضاسحلا نوكمآل طخ 0 0 | عيج قلوالالشتلكلامتهناهلصاسغ انرك انعام 00 1 1 ا داعاادوع له: هداعاربغ نعرض رات
 0 ثدح نمىأ (انالثامهتيدلاف هلوق) بيذكتلا | ةيزلا كلام _ملرق أ امهاب اهقب دصتن نال ثالثالا ثمح 0 ا ولا 1 ١ سئاردع نم رلذاثوأ تاكلرردل فاك لعد 0 3 0 0 | | اةةسب لو هاوق) ىليزامهسفنأ قسى رتمامهجزو طق 5 00 0 : 000- :وهلوة) ىنعالامدوقلابالقثاوهواعفنامبهسفنال ناّرحامجال (ا 3 0 اف اال نع بال نيقابلانعمصخ ةئرولادحأ ن اأط لا ىف ةغين> ىنالو لكلا ف

0 

1 



 (نكحسال:م ىلع)

 لعب هنموا طش ورك ذاذك ىلوالا قد رطررخآ الام ءلرت اذا اعف كلا اعمل لبان زارتحأ سدل ءاوسلامأ 3
 هللامالو هلوق نمرردلا قءرك ذامامأو ةحضاو تسل هيدسقتلادئاف نا نههداز ىزء» ذام طوقسألا

 ةيدلاوهاما يوزلل ىذلاوو امل ل لارهمنال ةيدلا.لئاارهمل ادبا هباوصف لس ارهم ىوس ىأ هاوس ْ
 هلوق) ةيصو نوكد ةيدلا مالا لما ارهم ىلع دازام ثان أ (كرتام ثلث مهوهلوق) ىيزعه لع هيناك |
 اه نومرغب فيكفاهتب انج بدساهنءنولم<تاسا مهنال (اف كلذ نماعيش نومرشاال ةلقاعلاف

 نم جرذعال ناكناو هلو) ةمدلاءاهاضرلةدايزلا بتل رثك أ تاكتاو(حلا لقأ اهل ئمرهم ناكن او هلوقإ)
 تناك هيانجنا نا ةءارسلا,نيمتذا ( هبل -:ق هلوق) ثاثلانمالاةمسصولاةفتتالذا (حلا هثل' طقس للا |
 قحطو قس بح وبال هنمصّقملا نم عطقلاءافمت-ساو سغنلا ف صادقلا ق صّدقملا و ناواد عالم ٍْ

 .ءارو اعمر بأ د قف عطقلا ىلع مدق | اىلهنال (طقس هنا سو: ىنأ نءو هلوق) رددت هرعت
 | هرهعلا نودي هنعاةريم نك ملف دولا هنانيمت ةءارسسلا دعب و هقح هنا هنمانظ عطقلا ىلع مدقأ اناا نلق

 مكراصفاهئازا عممح سقنلا ف الثا قحتسا هنال هقحىثوتساهنال (هءلعئالالافو هلوق) ىانز
 نم عداصالا نالعداصالا شرا نمل هناقد بلا نعافع مث هعباصأ عطقفدملا ىف صاصق هل ناكول

 سا.قلا ناكو عطق اذهو للا ىف هقح نال هقحريغ قوتسا هنا ماماللو سفنلا نم فارطالاك ف كلا
 لالا ىف نو ملا تاو سفنالا_عت فرطلاف ادب ناهل ناكذاة وشلل طقس هناالا|صاصةلا حنا

 قحلاتوثةرورض طقس فرطلا ىف هقحو هقح ىنوّدسا هنارهظ.ف ةءارسلابالةقريصت نأ لا_ة>ال

 ملاذاواعمت فارطالا ىف هةحرهظءافتسالا دج واذاف هل قال ءاف.ةسالا»_:عدر ورضلاهذهو لتقلا ف

 اغاو عداوتلا قءافمتسالا دنع هقح .روهظ لسنالانا ىلعاعمتالوالصأ الف رطلا ىف هةحرهظ ل فوتس |

 اهل عدات فكلافاسابق ةعبات تناكن او عداصالاو | هفالثا نءزارتحالا ناكما مدعل سفنلا ىف تاخد
 ةياده عم ىماب ز هجو لكن م سفنلل عمت هتاقفرطلا فال عداصالاب موق: شطملا ةعفنم نالاضرع

 اذاهلوق) ةيانع ف كلا نعافعاذا همزاب لن عباصالا ناعض ءمزل,ال هنا لسنال ىأ عئمادباوجاذهو
 نوكحتوهل:ة كل ناةلاعتسال سفنلا ىف حلا مانقوه عنا ىوج ادافتا ىأ (نمت ل فعبرل
 ءافش٠سا هنال اًثدش نعذ ال ىرس تافعاذا اًذكو بهسل اكحروظوفعلاب عناملالازاذاقةنوعضم هفارطأ
 | م هوبام همالك ىف( فالخلا ىلعوهف ئربؤافعامو عطقولوهلوق ) ءاغ.تسالا دع ناكوفعلا نأ نيتف
 | ىلعدةعناعطقلا ال (ءافيتساوهف هلوق) ىوجعرلا لبقام ىلع ن جفال هلوق لمح ناالاراركتلا

 (ميمعلا ف الخلا ىلعةلوق) نم#غالف عطقلا هادقعنا املا متت ةيقرلاز ناكف ةيارسلا ل < هجو
 | ةلالبتثلا قاكرهظالاوهو (اًمدش نعض الامهدنءو هلوق) قدري عطقلا نا نيدتءربلا دعب هيال |

 28إ

 دياب ا

قسف عطقل اوهو هعد قوتساهنال ناهريلا نع
 هعسو نع جراخاب معز ارثدح ال اذا ةدارعسلا كح ط

 ا دمعت الق

 ةسو عطقلا فهق> نال قدره رز تق هنا ماماللو صاصقلا بانة _الٌدل ةمالسلاط رمش
 داصفلاو نات لاو ماختاو ىلا امأو كالا كحال, هسفنب هاؤوتسا اذا | ذهو ْئطخغا ىنعم ىف هيال صاصقلا

 ع

 3-5 نوح 1

 9 ا و

 همدان واب يو حبيس دس نع ماا شس

 ا 20

 شأ

 ل عدازامو (ةيصوكرئام ثلئمفو
 ةلداغأل ه.صو نوكجي ل اارهم

 هللا رهمرادقما+بحاولانوك و
 ءاوسيردلاواهاثمرهم ناك نافةيدلا
 اهفكلذ نماشنش نومرغال ةلقاعلاو
 عفرب هب دإ نم لقأ اهلممرهم ناكن أو
 كلذ ىلءدازامو لم ارهمّوِإة اعلا نع

 اضدأ مونععفرب كثلا نمير ناكن ا

 طقس كثلملانم جرذمالناك ناو

 هدب عطقوأو ) لضفلا دروهثل

 لّزالا تاف) دءلانم (هلصتقاف
 بسىأ 6 هزم صتقملا (لدق

 طقس هنا ف_سوب ىنأ نعو عطقلا
 ىلو (عطق ناو) صاصقلا ىف هقح
 (افعو) دماعلا ( لئاقلادب) لودقملا

 ن#*) هنمصاصقلا نع لودقلاىلو

 ىضف:اوساقلطم (ددل|ةردعطاقلا
 هيل 1 الوأ صاضةلابهل

 هناساننتلا_ قو هنيسلعئثالالاةو
 هنالوفعلاب دقو صاضقلا بحي
 افعامو عطقولو نضنال فعن لاذا
 جصلا ىف و الخلا لعوهف ئربو
 ءاغش ساو هفءرملا لمق هتق روم عمطقوإو

 ىفالخلا ىنعوهفءربلا دعب هتسقروأو
 اذافرطلا قص اصقلا هل نمو عملا
 نع تامو سفنلا ىلا ىرش م هافو*

 امهدنعو ةفشح ىنأ دنع سفنل |هند ا

 ىئفاشلالوقوهواثش نعال
 «*(لتقلا قةدامشلاتان] ع

 !ةلعتماشش لثقلا فةدابمثلا تناك ال

 رك زامدعب اهدرواهسفن لدقلاب

 ناك ثلا قاعتمنال تقلا ماكحأ
 الو) ئنلا كلذ سفن نمدج رد ىفدأ
 ناك (اذا تع رضاحإ) نبا (دق»
 نكلو (هةهوصخ نعباغدومخ (

 (مهيداعانمديال) ةمرغلا نعبثاغلا



 4 نم ثلاثاء 21 (نيملان

 ٍْ ةرانيرختلاذ اه ضقتنب تام ةناتحلا نعافعوأ هنمث دامو نقلا نمافعاذااعفةيدلا

 ْ ناك هرددقمفالاو ثلثلا نمجيرخولأطخلا اذكودمعلا ىفاضيأ ةيدلا نمشي الل اقولف ثلثلا نمأطخما
 ةصو ناك ثلثلا نمريتعا اذا هناوهو لاك ثاهيف (ثلثلا نمريتعت وقعلات هلوق) ةلالسرشلوأ
 له ل رجا ناببجأر 0 ىمصتال ناب صف ةلطاب لاقل ةمصولاو ةلقاعلان ملئاقلاو

 | ل بهوول هناىرتال أ عنامالوأ د تمماربت ناكف ب وج ولا س سدعن هتعافعاماو ةيدلات انبكل تيصرأ و 4
 ١ | نمادحاو لتا لا لعل نمددع لك الا هو هصنامىلشلا ةيشاحوف ترأرمتةانعزاح لموأيش | (دعلرو 50

 ١ وق) ةلقاعلا | يك كال لمي 1 | لام تلئ نم عضال نعوفملا ىألامقنذناةرامل اقع (وقعلاش !”ىأ هلوق 7 21 0 9
 7 اسطلا رش نءردلا فا قفاوملا (لاسملاىناث عطاسقلا نعذيق هلوق) ىوج نر لارا
 دمر اال يمص اوفعن أ هدافمو طخ أ د قف عطاسقلا ىل- ءاهتا نظن مو لاقةيدلا ىئاثةلقاعلا أ هم 0 0

 3 اهيقاعتملف لاميسياكلذودوقلادمعلابجومنال (لامملا لكنمدمعلاوهلوق) ىناتسهقلا ذأ , تبين. نهانا
 5 || ثرالانأل لاكشاالتلق ةئرولا تشي صاصقلا نا نمءانضة قاسم 0 0 0 ان

 ظ : |ككلذل صاصقلا لورق ىف كثالواثو روم نوكين ا مصب ةفال كال, اتاقح ناك اذا لد لام اىفرمعنال ع سهر

 1 | نعوفعلاك ةمشلا نعوقعلا نا ىندعت (س 00 افعنا اذكوهلوق) هيانعلا ىق كمل عوير( «>بو

 7 م هريغو لملاك ىلطأولفأطخوأ (ادمعلج ردن هلو3) ررداضب أسفنلان ءوفعامهدنعو هدنع عطقلا كمر كو 0 3

 ١ ادعولو شرالااهرهفةيارسلا نمتعلولف (تاممهلوق) قلطأ ةرادحلا بحاصاذكورد كوأ ناكل (انن ير
 ”' ]|| ةأرملاو لجرلا نيب فارطالا ف ىرحال هنال صاصقلا نود شرالا اهجوم نا نم ئرباملهنالاعاجا | سد( عفف_ لاشي و
 0 سلوهو فرطلا ىف صاصقلا ىلعاهج و رب هبال( اهلم مرهماهلف هلوق) لك او رداقادص لص سشرالاوأ 0 را 0

 ١" ||| نء نكحاوفعلا مغ ناك ناو جب زتلا نالاام ىف ةيدلا اهءلعو للا رهم سف ارهمركصب الف لاعأأ انو 0 ل 01 ِ
 : سايقلاود_عدنالا# ل امىةردلابةقوفعلا هلوانتب لو ل مق هنا نيس ىب :سساذاو ف لا نضصاصقلا : 0 00 ع

 ىل عاج زن نوكم أطعت عطقلا ناكن او ةبمش تروأو فعل ةروص ناالا هاندب ام ىلع صاصقلا بحننا كمر مكه ل
 ةلةاعلا ىلع بم ةيدلان ال لللارهم بحيف مودعم ى جملا ن اودءال شرأالهنانيمت ىرساذاودبلا سرا كلاي 5 1 كعب

 00 ةانععمتراده امهداحتا صاقتلا طرشو هملع نم همذو هل ن 2 افرهملاو أطخلا ىف هاير نا

 1 0000 ا لاح ااوةماقلا جدا قش زردلا باسات دهر يؤ | ضو
 1 ٍ اهلامىق ىأ (اماقاع ىلعواممام ىنهلوق ) ردهلح هلاحال هقلط أ هلءلو محملا بلي هقالط | ىلع سلن كلل ىلع/ 0 ّى

 7 اسال لفنان (عااهلسرهمسسىأ هلوق) اطغ تناك نااهتلقاع ىاعوادمع ةدانجماتناكنا | 2 ةشنوب ٠ عمون.
 ار اوه نوكينانم عناملا اف مول عموهوران.دةئامس# شرالاوهتةأرملاو لجانب فارطالا ف 0 7 سامو.

 ٠ || عي (غافطعهلوق) ةبانعالوهحمنو .ةمهرد فال[ ةسج نوكي نازاوح نمعت 3< سدل هنا, بمجا 0 ير عمر تسير
 0 . [هلوفز اهلام ىنةيدلاو هلوق 0 اوم ةدرد اما اع ىلعو هلوق نا كوي 0000 وبرر

 ٠١١ | امهدنعو هلوق) ىوج دان اذهوأطءتولا,ماق اع ىلعو اسلام قريد قتلاريصب ىا (املامىنهلوق ىلعال ايمن 9 00
 0 ىيعافطوواردق(ان وتس ناهلود) وفعلاكهنمث دحام ىلع و ريدبلا ىلعجوزنلانال (ئثبدال مظفر داو

 || لامع سدلوهو صاصقل اىلعجوزتا ده نال (اهلشزهماهلف هاوق) ةيارسلاىأ (اهنمددحاموهلوق) 4 و
 ظ هواره مريص نا ىلع صاصقلاط وقس ىضر هنال(ا .اعئثالو هلوق ) ىندعارهمنوك نا صاالف ا

 صاصقلا طقسأ اذااك الصأ اعد اروع صن الإ
ده عم ىتنعاناحم طقس هزأق الامريصت نأ طرعن

 1 اةيا

 ا ين ىعو بدلا لع يزتاذه نال ىزع 0 ا .(اهلشمرهمتلقاعلا نع عفر اوق)

 1 0 1 جو ْق 0 تيا اهتم روم راق اقرفالو سلا“ ا ل 0 | مدع
 ١ | نكيملا ذاع دقت مدس تلاود صدرك ذاوال مأةيدلا ىوسرحأ أ الم ءلرعن د نأ نمد أدت عطق ||

 ميما سس سلسل

 لام



 1 عندو

 و وو ب ترقب ل تملا سا وبح 577 و -

 دل ديرك يو جا لا

 ؟الاب (نكحم مالم ىلع)

 أريتس لكلا نال (منانيأطخاناكن او هلود) ةياده عملك اوىناعتاءاوا لارا ةعاربغنم ا ْ
 | يوتا عطقلاةيدنال (خاةيدسعتف رامي لاي نأطخ الا هلوق) ىلا ثةدحاو يانج(

 ناامهندبةبال يدعنمدوةر وصلا هذه نيب قرغلاو ةيارسا مدعإعب ناوهو لعفلارثأ ماكحتس ا دنع
 لةقلان ال صاح اف لوةعم لم هناق صاصقلا فالحمابهيو> ومدعلصالاف لوقعمريغ لممديدْلا

 نأاماكلذلكو ةمنامتراصالو ءربام_.:دب نوكم نأ اما ةعن راراص كلذ كح مامقا اوأطخو ادعاما
 امهتهدحاو لكب لعفي نيصخغش نماناكن افاهجور مشعة تس كل ذف نيصخشو ادحاو صخش نم قنا
 عمرردربغال للا داتا دتعن وكمامغا لخادتلا نالاقاطم شرالا ذخأو صاصقتلا نم هلعذ بجوم
 امهدحا ناك اذاام ىلعاس رفت حراشلا رك ذاعرظنلا عطق عمرشعهتسهجوالا لعس ىأ اًذهو هيانع
 ملعا اونيثالثونمنثا هحوالان وك مزاد هنأ ارطتلانامأو لا ادع عطقلا ناكنافدل اوق نماأطخرت الاوادنعا

 وهو لعفلارثأ ماكس دنع بهئامتاعطقلا يدنا هلو ةيرردلا ىف هملاراشأ ىذلاةدارسسلا مدع ءنأ

 أ ةيارس مدسعرس ل ىأ لعفلارثآ ماكحتسا لعل لاخي ناوءرملا للذتب نوكمآستا ةيارسلا مدعٍلعب نأ
 (عفرلاب هلوق) ءادتاالتق نوكمفأن راس عطقلان وكر زاوح سفنلا هدف عطقلاةيدلحخدتف عطقلا !

 نأب بصنلا م هوت هن عفد هنأت بمحأو ةمسشاحلا ىف ىو اهركذا كح هريغمهوتالذا هلا ةحاحال

 دارملا نامهف هناكو هضارتعادرباذ_مب و لاق ىننلا باوج ىف ةعقاو ةيدم_باهلعج ىلع ءافلا دعب ةرمضمأأ] ٠
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 فينتج سا تير سالت تو نوم م 7 هن جيس

 امو

 هو م ا ع ب ع م يع نوم

 حرشلا ف ىو لوق هيلاريشب باوحلا نمرك ذامذارطت هبفو ىهتنا ل عفلاالة يد ىىدعأ لعانفلا عفر

 لاي رردةفشح ىنادنعرثأ ا ىدنإو تامدنا ةحارج لك اذكحو (ةئ نمعست/!برضب هلع
 ةموكح سحو رثأاهنمئريىتلانيعستلل قب ناىأ (رثأاف ىق.ناقهلوق) ىيزعْئرب حرجا لمدن
 0 (ىئش هلوق ) ىتايز عاجالاا ذ هو هنا هل كلا ةرمشعلاب لّتقلل سغنلل ةلماك هيدو لدع

 وقهلاك- رح ا نعوفعلاو ىناتسهقلا ن عرردلا قامهقلاخ و ناهربلا نع هسلالنمتلا فاك دمعلاك

 1| وه ةناقولاك عطقلاب فا _ضملا مالك ىريبعتلاو حراشلاهرك ذي سكة صخن| | ذكحو عطقلا نع

 ' أ سفنلا  عوفع عطقلانعوفعلان أب امهدنع ديدلا بوجو مدع هياوللعام هيلع ىتشب وزهاظلا |
 هلوق) رهاظلا فالخهنأ,هدازىمرعهيقعتاذهو عطقلا لدي عام اقلاب رردلا بحاص ريمعت قالخ
 لقلا هقح ناني ةيارسلاب و لتقلارب غوهو عطقلا نع افعهنالهلامف (ةيدلاعطاقلا نك

 تاه نالف لق ىل عطقال لاقاذا هناءاضتقهو ىو حرش ىف اكنالف لق ىل عطق ال اقول كعطقلاال

 نءوفعمذهةلاحلاو وفعلا نال (صاصقلابحنأ ىتش سايسقلاقوهلوق) اقافتا ةيدلاسحت

 دمت« لعفلانأأالالّقلا نود عطقلا فداصن او وفعلا نال د يدلا بت ناسحقسالا ىف نك هقحرمدغ

 هج ومنع وفعلا هردارب هنال(هردلا ن2 الام_هدنعو هلو5) ىوجوفعلا ةيش نكجفف ةروص

 بعام ادوقلا تاةناف دحوام_مألوانتمف ىرسنا ل ةورصتقانا عطق هدجومو هتاذال

 وفع عصا ذملو ىلشو ىوجريتعتف هقحقدقعتا سل |تلق عوطقم اوفع هن النا يشق توملادعب

 اموهلوقواءج لّةلاو عطقلا لواذتي ةيانجما مسا نال (اضيأ ةيدلا نوذنال هلوق) هتوم لءقاض.أ ىلولا
 دعلاكحأ طخ مطقلاو تقلا نعاوفع ناكف ةدارسلا نءوفعلاب رصن عطقلا نمىأ هنم ثدحص

 لاعسل كلذو دوقلادعلا بحومنال لاملاعمج نمريتع دسعلا ف هناالإ نوكذملا هولا ش

 ضدرملا عربتو هوم ضرم ىق ةيدلاب عربتهنالهلام ثا نمرب_ةعد أ طة ناك ن او هنرولا ق>هيىلعتي لذ

 |ناضمد_ءنال فام تخيالاض,أةيدلا نعشنال هلوقو ىوجةلقاعاةيصونوكبوكلثلا نم ذغن | ٠
0 

 ا امم

 || عضومئريفرخآ ع ضومق نيعستو عضومى ةرثع هد رضاذا اذه (حلاهيرض نك هلوق) خاتما
 ْ ساوهلود) ىرعنيعستلاءر وةرشعلا ةيارسز قرفلا نكعالالاوةرثعلا عضوم ىرسو نيعستلا



 ص500 سس ل ل>[؟:2131:32ث5ث5ت 0 0 010 22 تت تت
 ١ طقش ق فرمان هعطاقلاعطقف ادحاو هدد عوطملا ناكولا ذه ىلعو*الشلاك تناكف قفرملا نه لالا
 ْ ءاشناو قفرملان ءعطق اش نارادخ ا ىفرملا نمعوطقللو صاصقتلا هيلع _ج وو صاصقلا ىف هقح

 ادنال (هربغواانوذامهنوق) ديديدىأ (ةيدامهلفهلوق) ىتلي زا قاذك انرك ذامل شرالاذ_خأ 3 ٍ 0
 الع مدلا ق-ىفدي رحال صأ ىلع قيم دعا |نالو عصدق هر ررمضلا هقول هنوكسحل هلم ىف م-متمريغ 2 6 6 "ناو 8

 ىوملا وح نالطب هنم مزل عصا راف زوال صاصقلاودودحتاب«#اعىلوملارأرق انا ى رئالا ةمد الاب 0 5 0 ةامهإو

 لام ف التاهب قلعت. هرارقا نالا هلا للتقب هرارقا عصاالاك (هرارقا م2 الرقز لاو هلو ) هرورض دفعا يب ثلا( "صني
 أ هنوكل معاال ااا طخما ةيانجا نملالابحوباو لال انهرارقا ناانلو نيدب ركأ اذاكراصفىلو'اأ حا (ر فاول ادد[

 اريغدنال عم هناف صاصقلاودو دحماب رارقآلا فال ىلوملا وح فالت انمذتالهنالكلذ ىامهتمأ] تاي ”ر( حرم كابر
 |بجومنال (هرارقازوالأطخ اب رقاوا هنالهوق) ىوج هسفن ىلع ا.وقعلاب رارقا هنال همف متم 37 ا مع رب 7

 ْ | ىعوندح |ىناثلاو د_علوالا نال (ةيدلا ىفاشلو لورالل صتقب هلوق) ليز همعلا عفدأطعخ لتقل ايهرارقأ لم 8 /6لر

 اءريغو ىنعهرثأ ددعتبدّدعدحاول !لمفلاوا مدآ ناصأف دمصمما ير ناك ل عفلا ىف أطماوهواطخملا 0
 ٌْ | صدقي هلودودصقلاىفاطخلا لبمق نم هل عج ثدح ةيشاحلا ىف ىوجا 1 ذامهفل دو هح 0 ل 0 3
 / رخاىلاذ ةوهحرف اديص صرولام فالخ لوا فلاخمىناثلا ف محلاة هيدلا ىفاشنلو ل ني 3 لإ

 [اولاك الك ارخآمتاديص لتقف هلأ ناو هتراعو ىحن ادع جشل | طنعاذك ل وهو دحاو ام هككح ناق ناهي لجو
 1 ىهتنارخ ؟ناصأو هراصأة دس ىلا امس مر لكل 9 0

 أ ىوج دحاولادعب نيننثالا نال نيلعفلا مح لصفلا | ذه ىنركذ دحاولا لعفلا كحك ذا ء(لصخ)» للعير 0-56 ميدعع)
 || لكلا لع و لواللامقمرخ< الا لعصو لمخادتلاتايوقعلا ىف لصالا نارعا(نب رمالا,ذخأ هلوق) | .فثو 7: 0 تاس
 أىلعوا ادع _ةقلاوأطخ عطقلا ناك اذا كن يلعفلا مح ىالتخاب عما نكعالنأالا ادحاوالتق || تن م لكي يتاح
 ىناثلا ل هج نكمالف هرثأاتناعل والا لعفلا ىبتنيءرملا للختب نالءربلا للقب مسجلا نكع الوا سكمل ا تاني تضاعذ نب * باهي
 ,ءاقبب لوالاءاةمال راللامتمىاثلا لمج نكعف امهكح راحت ادنعوءرملا للخكت مدعدنعامأ لواللا مهم ناجي 9 0

 | قداص حاامهكحداحتادنءوءرلا لاذق مدعدنعامأ هلوةو ةيانلا نعىوج نيلعسفلا سناحتوهرثأ|] نوب تاور معلا

 نيحاصلا لوق ىلع ىثتياهغاامريف لخادتلالوقلاتكل ذك ن يدمعلاب وامهندسءربالنيذللا نيأطخئابأ] بيب 3 3
 ويلا ىلولا الوقب لب هربامهنبزلختب ل ناونيدمعلالتقلاو عطقلا ىف خادتلالوقبالف مامألامأو | 2 خرب يراد و:

 اروصلا نمدحاو لكل ةفصهلوق) قا اكمطقلانيبوهنببعجهاش ناولتقلا لعرممتقا ءاشنا | رب < هسه . اداه
 | 'ربام تيب لات نافهلوق) ىوج تلال ةلالد] ىناثلاو لالا نم فذحلا ىتب رط ىلع ىنعب (ثالثلا 00 ةعغلإ 1
 |[ اماو ندمعلانمرءرملا لاذتاذا اعف نيمحاصال فالخال هنال اهافت | ىنعب (لتقلاو عطقلا ىلو للف هلوق ىلا 212 لير طفلا 2 5
 امأرردلا ف لاتا ذو امهلاةالحاضب أ لخا دتالة فمنح ىنادن هف* يلا ام ممدب لاذع ملا ذاع فالخن كن 6 هك كو

 ىنعموةروص للا هنالمدنعا ذكحف أرم,1 ناو لتقل, عطقلاب صتقب ام. بأي ناف نيد معلا ىف
 2 هلوق)هديفيام حراشلا مالكى ىنأو ىهتن أل تقلا از ىف عطقلا از لخ دف عطقدالو لقي امهدنعو

 [ارخ الا فامهدحا ل ديالفءربلابررقتدق لالا بجومنال (نياعفلا بج وعذخؤب و لعف لكرشمم ]1 تدم 0-00 هدم
 || امهفالتالرخ الا فامهدح لا ديالو عاجالاب(دوقلا دمعلا ىنوهيدملا اطخما ف بيق هلوق ) ىلش 0 0 1 كعلوو
 || طقق سفنلاالانيلعفلا,توفامهناامفوقهجو (حلالتقبامهدنعف نيدعانكناوهلوق) ىوج] لدقو 0 كهل 5

 1 نام عملا نالودحاو صاصةالاانهبحالا ذكف قافتالابةدحاو ةىدبحت مف أ طحت ناكاذااك | سايب "انو | نم هدو

 | ر/ :لبصق لتقو مط نت انصقأهنامامالا ل وق هجووءرملاللخت مدعو نيطعفلا سناعغلا] ١ < ريدي كانه
 ارذعتم عما نالاناك اك ةقيقح نيلعف انقمف لالا رثأ مد عبالىفاتلا رثأو لتقلارثو عطقلارئادوجول 2 --- :
 |لتقلاءلتقلانوك. نأب كلذو لعفلا قءاواسملا دمعت وهودوقلا ب وملانالنياءفلا نيب فالتخاللا هد

 / لدن ىهو ةيدلا ب>وملا نال نأ ا فالخت ءازجنا نع كاذذا عطقلاولخبرد_عتموهو عطقلاب عطتلاو 2

 سفنلا

0 



 او 1 ل رسال
 ٌ لاقوهلوق) لغات اوغل (ه.قبلاقح طقسو هلوق ) نيلوةملا او هلا لاقا ذهل دارفالاب لود #ملا 1

 أمن الان وامهد>أ تافاذافةردلاوأ صاصقلاهدنءدهعلا >وهنال (متا مهلة نا ىف دل ا

 | ىوج لحملات اوفل لتاقلا توعصاصقلا طقسان دنعانمع صاطدتلاوه دمعلات> وهناك انو ١

 : أ لتت هقح ىف قةكملاوت التو هتمدو ىلا نال (منيتامدلا تعستوامسج مف قتق لوقف وهون |
 : 3 "نا 1 ماهل لتاق ىلتقلاءاملو أ نمدحااو لكن ااملو ادب اسع هاكر رانا الا لوالا لصغلا سايقلاوهو لئاعالف دا ظ
 ل 5 ىةقرو | ال تءانلئاتلا نأ الولو صاصقلا لالا ل فلا ىف بج اولا نا ىرتالا لئاسقأ | لصف لكلا فصوب ا
 0 0 3 2 اون الا نوكي ناوخ اللالثم ىئيثلادحأ وك هرو رض نه رام مسالا نال نصا معلا بو ؤ
 - مقل 0 0 ىف ار ذعتي عضوه لك ى ب« الوهذا هل لدم هنأ ىلع لءاددبق صاصقلا ب ووف جوزلاو حالا مساكملالثم

 وقر حطق منال روحا طاقامي هالك دل 2 ناحردب نلت هلوق) لب 0 ةئالاا ْ

 |ريغاذهن ال_عاوددح اولا ناتنغلا الو نسل ركلا طق نارود ا الار عطا فلا

 20 1( | لال سشلا فك ادعد > او نعدازامهفاتأ اذاهب ص:ةءال سغنلا نودام عمجاذك ل. دا ىلع رصأق
 نايك نر | امهدحا عضوو اهدي ىعاهارعاودحا بناح نمانيكساذخأ ءاوسىأ (اعاطمةوك ةرهوجلا نع

 لو 6 ماخشأي 1 | انعتو هلوق) ىفاشلا »دعى الا لمصفتلا ل اقم ىفوهف تناح نمرش الاو بناح نم نيكجبسلا

 مهي 0 / 3 0 ا نالام-هلامىف عد رلاامهتمدحاو لك ىلع ةيدلا فصت ام ماع بحق ام هلع قي لصح فانلا نال 0 ْ

 تأ 0 0 0 | انة سات فارطالان ال سفنالاءارابتءا (مما ىفاشلالاقو هلوق) ىنيعدمعلا لمحتتالةلذاعلا |
 3 بهنب 1 3 1 0 : 00 ْ منالو بناح نمد حاو لكرمأ اذااكراصف ضعبلاب لكسلا عط#» نأ وحصالق ضعبلل عطاقالكن ا دلو :

 (عطقن رو 4 ار لا هلوقإ ىنعأز ب وضعلا عطةوالك داو لكىلا ف يضأف أز حين ال حورلا قوهز نال سفنلا ىلع سايقلا ظ

 6 رب... || ةعفتلا سنسام نءدحاو لك ىلع توفامهنالذ .ةنيحتلئامملا تلة لاقي الةلئامملادوجوو قباضتلا |
 0 1 ل ىلع ةدايز الو هعفنلا سذ- تب وفت كلذ ىف سدلوهافوّساامد> او لك ق- قريةعملان ال هءلعهانوفامهو :

 0 لير - مه 2 2
 | ةقتسمترا_صودي نالف تقاعتلا ىلعامهعطق اذاامأ (ملا فاشل لاقو هلوق) ةيانععمر رد هقح أ 2

 2 ا لوالا ىلا ما_ستلادعب را نم ه-:هرم نايت !نماثيش نهراذا[ك ىناثلا اهو |ةدهسإ عنه لوالل 5

 1 3 0 ٍ * هولي ريبصملا ودرس الا نما ىو أ امه د |نسنلو يعاب قتالمد اولادرلا نالت بما وصلا ا

 0 0 تاهو رخأتلاو مدقتلايريتعمالو قاتعتسالا اوال بجوت قاسقضتسالا بيسىفةاواسلا نانو ةعرقلالا

 ١ دف امين -3لواإلا 0 رقت عنعالل والا قحالوغشم هنوكودملا لك ىف تبان امهتمدحإو لك ق-نال هةكرلا نيعرغلاك|

 0 |[ 1 |هكراناللوالا عنتماولو هتشر قات | ىفابوتسادمعامهل عطاقلاناكولا دو ىناثلا ىح ف بدسلا

 ل 3 تلا لاو أد>او رمضح نآق هلو3 ) عل زوقيقحءافتسالاكىناثلل تشالف كح ءاغمتساهنالنهرلا فال يناثلا ْ ْ

 م لاو 0 0 ١ وخلا قو نعقرب هقح تو.رخ :الاروضرمأتلا هماعسحالو هدقح ىفوتس نأرضاءلل نال غلا ْ
 3 2 6 و كك لا[ || هلىذقي بلطو يلو لال تعطق امدعب رخاألا رضح اذا مث اهل وا انا وع وفعب واتاطإال نأ لام الدّدرتمأ|

 صاهورإ 00 كا | دعب اذكف صاصقلاون الل ناك ءاضقلا لءقافعو نال (امددنعدوةلارخ اللف هلوذ) نع ةيدلابا ٠
|| 

 1 0 |نال (سر و هوذ) ىل رد ابو ععلا نم ََن لس ا 1 ولو م  (<لع ف نال :(شرالا د عدت عو هوك ئلن وتاوةنلا قءاشعلا سءاضمالا ناعما را ل
 0 ٠4 / ل ١ نك: لام هدحا!ةعاذاف ضءملا ىلاام_,تمدحاو لكى حداعف ام.ندب ةكرشلا تدثاءاسضقلاب ىذاقلا |

 1 طر ا ءاضقلا ليقوفعااك هليفوفعلاقتانوقعلا قءاضقلا نمءاضمالا ناامهو كلا هاغشسا نم رختالا|
 .- *-4 5 احلا 0 / ١ 6 كا 0

 صاصرلا دع (قدرخلا ن معطاقلادب امهدحا عطقولو هلود) ىلزأ
 رع 2 / 34 / 1 صاصقلاابب 1 ىاادللا ناهد

 ٠ الادمي || هلاح ىلعةيدلا فصنامفودب واع*ة ف" انتطقسواىنجااهعطقاذا|كالام_اقسسالواطظ عطقلاب
 يمه 1 5 ا ! 5 ا 9 0 ١

لا تارذ عطقءاش نارام اب لوالا عطا لا مهام عطقلاب طقس الف اهعطق ل ةم> اوابغال
 ”4(نم علي[ ا ءاشناو عطاق

 ا عطاقلا عطق نمح ةعوطةم تناكمطاقل ادب نال قفرملا ىلا عارذملا عطق فل دع هم كو هما هيد هتك ا



 هتثروو دمع لحجر لق هتروص (ح ا ءاظ نع ايلوالا دحأ اص ناقهلو) هتمرءالارودص مدعلالصأ 0

 صاصقلا طقس تفعوأ ضوع لعن هلاوهو صا ادقلا نهاهظح نعةحوزلات اصف ووبو هتحوز ا كليب م

 اهتكةردلا نمدحوزال نو , هسللع ىو اهئامثأ ةعسم_ه نوكمف ديدلا ن 000 فاى كلور 0

 ار دةلداعلا ىلع ل 359 ممصااوه لاقل ىلع نينس الم 2 (هند دلا- نمهطح دن 13 هلوق) هملع س : هك لجو: 3 26

 || هيلع هناانلو نيج زلا كلامو ىذا شالافالخ ةيدلا اذكو ةنرولا ع رم ناطر ب 0 /
 - ل عمر . 2
 1 ءاف.تسالا نم نكمم ةئرولان ,م ل كحو مش 121 واي دحلا مشن اذا ل تاروت رمأ مالسلا| م 15-7 0 0

 : أرح ال هناله ف نيق املا قح اموةصاصقلاف ضعملا قح طوةسهر ورمض نءوأ اوةعوارلص طاقسالاوأ 0 4 فزد ن0 لو

 | انههو لوتتملاو لتقلا ف والتءال ناصاصق تجاولا نال نمماولادحأ اه ءو نيلجر ل:ةاذاام فالدب 7 6 5 00 0

 1 ةيادهلثاقلا ىلا عجار ندع عن ءنتما هز الالام نمق امل! بدصت تاقننصاصقلا طةساذاو امهداكالدح او عو/ 5 تاور 7 4
: 7 4 3 1 

 1 000 دكا 8 0 ا 0 مير ا وو

 ا ذهلوتأو 5 لا طذاززؤكطم ملا 7 ق هلدأع !|هلمكت والام محبك |بدصنا 118 لم 3 07

 | (در ان ع لثق و هلود) لد ل2 دع ىلع دو >- تم>ردلان ع هانمدقأ لى ! 0 6 ىح يي أ (درقلاب علا داقلا 3 ا 2 ||نء انمّدقا ف لاخعأ] عبس 7 ن 0
 ع .>هتنواعأ نوقانلادعم_ساودحاو ى قدر 1 مطقاذاام فال م-هنملكن مةحار كادو>و طرشا ّآ 0 ول -/ 5 5 ١

 ١ حر خوك نا طرتشو ىتناوندلا دعيشلاو ء ىوج م-ععمج ىل ىلع تى : رطل عاطق دح ىرأ ا ل

 نسخ 2-00 0 رخو قاجور مهتم لك | 0 لا اذاصاصقلم_مئمدحاو لكى عب ناك اذااذهواهريغوةرادملا ناك قاهزاللا اص ”ع/ ر كلو رإ يو
: 7 5 . 

 ةيحا كراشاذااذكو ىفاّةسهقلا نءردلا ف اكدوقل | طقسلوتقللانأوأ انو ممهدحأ ناكولفدرغنا | 2 21 0
 ١ هساخا ىف ةاكدماعلا عمئماخلاو ريخصلاعمخلاملااذكواسوممدلو هلو هّتجو زر: ةىفجوزلاوأعبسلاوأ دنيتي لو

 نما ىلع فوةولار ذهل ع4 1 نم صدد نأ ارم هعوأ منح ركل تاو امن اعا جرا 57 *املو م ككلا

 | صاصقلافهتوهلسقالا نوكمالو همدعو ن دما | ىلءفقواذاامأو دوعس بلا ىأ ىو ق ىإك همدعو' ا

 (نمعملا ع نم ثلاغلاءزحلا) ع

 | (ملافصنب و هلوق) ىيعدقعلا بجو مهنال (دوقلا طق وهلوق) جاوشلالصفرح نع طرشلابالا ا
 | ىوماك نس هلع رو ردلاىفاذك كلذك هيد .ةءاوسلا ىلعام_ماعوهو صاصقلاب لب اعمهيال ا

 : ةيادحلاق هيلعرصتق اوابنان ىأب لا فكس اوصل افد علا ىلوم ىلع صاصقالذ ارطآ هسمفو هحرش ف[

 |(غانبعو لق ناىأ هلوق) هيوم ف منيف هيلا ضمو دو صل ادقعب بج و لدءلاناللاةناأ

 | لتقلا دمج هنب رقوهذاامهمد نعفنصملال وق نمم-عشام ىلعالاك | دمعلار هل: لو لمعلا قلطأ ا

 1 اطوقس شا وهرأ املاح لعسملاو رحلا عمرمأ ىذل اوه دسعلا ناكولذ (غادمعلا ىلومورحنارمأذ ة هلوق)ا
 كوم لا ىلءالو ]اعل ألا نعمت ىتعأ ذا لدنلافصتيدنعلا ىلع باطالو ىلوملا غصن دوقتلا

 |دوقلاب عما لعزتقلا بج وااو ام-هرمغو ةرزازم !اوهصال 21 ىنك اكل اهماحرح حرج ىذلا !ىلعأ

 / متصله نم ةعبسن|ىوراةراعل 3 .اكرت نكلو هاواملامدعلا ساق الان اس يسأ 1

 / تحو أز ازكبالاعف ةعاسجلا كارتشانالو م_تقل ءاعنص ل - هأ هلعءالاعوا لاق اعو رع مهلتقفا دحاوأ م

 1 03 ةنواسملاةلصا نواَعَتلاٌَو زاّعلاو ىجلن : زلا ىف 585 الاتإل ارك الك, تمدحاو لك حف ل ماكنت هلا

 ٠ | ىلااؤاضملتقلاراداذا لاقءالحا امل قاك داانن 5 ءاءذصو ىلش اوواعت ىأاَول اهعاولاةقم ءمتولد] دزا#
| 

 /مهنمدحاو لكى لاه: دانا مدع هش تماقف هلا مدعل رغما هتف ل نكع ال هيزحت م دعل ممم او 1

 | انضرعأ اذاو نمد او كى :صاصقلا بوو كس ثحاسمهعرشلا |ضرءاةرمشوده ل وقنان ب الا :

 |ةييشلا عمهقحامفو: لم هلءج نالىلوأءافشسالا ف رط ىف اهتع ض ارءالاف صاصقلا بو>و ق>ىفا مع ْز

 !ىلوناافع (ه) فصال م.م حرسشن ءان يش ط2 ءاذك ةرمشلاعمصاصقل أ بامان نمىلوأ 4

 ىعب ىنا_ هو ناحضاقل اقالخ رهاوجت ا ىفام ىلع هرغع ن ا اطةسه كا صوأ نمل: ”اعاادحا ٠ نعا 1:

 ا ىوجلادبسلا ةطمن ىف عقو(نيلو ةعااءامل اوأرمضح نا هلوق) مهوتخأم تس هذ دلا. نءمهتمدخؤو و و ٍ

 1 177 م م ووجع عجم 3 ع هل و وع يجري

 لو:عملا



 ع _ (نكسال ميلعز

 ةيقرلا ف نوكتالق (فوحنا غلت ىلا هلوق) ىوج ةغل برق بادن مأرهيأرب و بعتو عفن ىلان نم
 نعى لش ةفثاح ىهفريدلاوأ نمددنالا ف ةحار_لا تناكن اف نيلحرلا ىنالو سدملا ىفالو قاما ىفالو
 عانتمال ال مأ امهلصأ نماههعطق ءاوس ىأ (اقتاطمر,ذو ن اسل ىف صاصقالو هلوق) ىرودقلا حرش
 اذكوىفيهيو ةمنا.هولا رمش نعردلاىفو ىنيعلا فكن اطسنب و ناضمقتن امهمالا حوف هلا ملا طفح
 صدقي عطت!اباهاضقت_ساناو لاق هف هلام ملاراشعارذ عدل ةيلالبنرشثلا ىفاك ةغشلا ضعن عطقبدوقال
 | هلوق) رد لد_ءةموكح ماكترال ىصو س رخأ نال ىو نعستلا ىناك اهيف ةلثامملار ا.ةعان اكمال

 رك ذلا فن كلو هباورل اهل ب ةناساملا ىف مزح (صاصتلا ىصامولصأ نهاهطقاذا هنأ ف سون دأنعو

 0 0 7 در | دكا زرع نجا سالف نم عطق ناو :ءامتادع لالا نمرك ذا عطق ىفو هصنو اقذف

 0 *اغم || ةيدلاو ادع ناكنا صاصقلا بحل تن ادولو اذ ف و ل دع ةموكح نينعلاو ىمخل الة فو للا
 00 0 رمد هلءجل.دحال كلذدنس. لو ةملالنرمثلا فلا ىهتنا لدع ةموك- ه ف ناكك رت: 1ناوأظح ناكن |

 (سحتر 0 عاطف فق || ريغصلادلو دولومامدا اولا ف وب ىأ نعام لثممامالا نع طا ىف لقن دقو ةياورلا نع ائاطماكح

 *جصم لاصق ري تاعينإ دملاتناك اذااده ىتحلا فلا (مادو تناك نادللا واط ياو و دع لكل
 كلا 4 210 هباعورابخ ريغ نمدلماك دما |ةيد هلو صا صعلل الن نوكحي الفاس عفان ملاذا مأ ام عفش ءالثلا
 ىتحانءراةةعرد*الشلابةدوحلا عطقتالو ىوج لأ: همفو ىسدقملا ةمالعلا لاق ىلال نم ىوتقلا
 نال هلع هالو هقح لط راشخالا ىناك امل تعطقو أ هماعىنلار امتحن | لمق ة ىعملا هدب تطق سولو
 تاماذاك لف اتاوفي قحلا لطف انعدوةلادمعلا بج وم نارماملان دنع صاصقلا ىقن معتم هة>
 || ىنوأ هبالدللا شرا هيلع س< ثمح ةقرسوأ دوقبتعطق اذاام فالك سفنلا ف صاصقلا هءاع نم
 ثح هي لتقف هريغل صاصقلا لئاقلا ىلع واذا سما فالك ىنعم هل تاسف ه.اعاقعتسم قحاب
 6 « ١ تمرير ||| هقح ءاقتسا نال (منا ل نأ عطاقلا ن كنا هلوق ) ىجا» زدل ملت لف لالا ىنعمىف تسلا نال نع ال

 5 سر د ا 8 5 58 4 5 3 0 0-0 َ
 2 0 : الث فلتأ نك الماكشرالاذخأب نانمبو عطقلا ىفهقح نودي زون: نا نيد ريد رذعتمهلاك

 نمي 00 ١ع || هع اذحأروأ ا دةاندو-وملا ذخأب نا نير *ىدرا الاهنم قس لو سانلا ىديأ ن ءعطقنافناسنال
 0 -«ل/ ٍ 0 5 : 1 0 0 4 20 1 0
 00 0 0 أ عوطقملاقحنالشرالاف عوطقلل حالف عطقلا دعب تلش مث هت عطاقلادب تناك اذاام فالك

 ١ نأبرك أجاشلا سار أك اذااغأد ل اولولا نعىوج لحما كالهرت عد طق_فدملاف اررةدع ناك

 لم يخت تح يبان“ || تناك امنا مشل نالف باشلا ىفرةنيباميعوتستال ىهو جوجمنملا فرق نيبامدصنلا تبعوتسا
 1 34 0 00 ى/ لعقأم ىلع هدا رز جاشلا ىنرق نمدام باعتسا ىف وا متدايزبن ملا دادزيف هنددماسنو كحل هيجوم

 0 0 0-5 1-0 أارردةحهعلاوءالشلا فكر ضف جوملا ىحنام لم نيشلا نم جاشل ا قول ال هقحردق هنافيت انو
 يل (_< 24 2 : 1 0 ا : 0 5 3 3 5 5 . ءاسع - .٠

 - "وهون < ”نمىع © انإ || ناكنأب (حاهكءقوهلوق) عقراانخىدر هباوداميدرالا هنءىسملواملثم فلتأ نك ىنيعلا لوقو
 00 || هتحري_غىلاىدعتللالك ءافمت_سالارذع هنأرس اهحوو ىلا ىفاك ريكأ يوهثلاسأر

 0 0 ا ا هياده انك ال ىعملا نال (رابخاب وهف هلوق ) ةءادملا فاك 6 رو 0 ا 0

 ل 0 / ا 2 ١ هدح ىلع لصق ىق كلذ عمتااههجوموة انحتاروصت دعب طلصلار وت ناك أمل *(ل هد]»

 : ل 8 48 هللا تك
 | لصلا ىف تلزنتي الذ همحخا نمدل عنة ىلاعت هلوقلاريثكو أالملق (الاح املا بجو هلوق) ىوج 1م 1

 || ناك اذاام فالذع لام ىلع قامءالاو ةياكلاو علختاك امه-حالطصايملا صوفردقم:يثهمف نب مانو

 || ناكناوةىدلا هل ف تضرتفاام سنج ىلع ملصل ا ناك ثيح ةردلا نمرثك أب زوال ث.حأ طخ لستقتلا
 || لصالاو دقعلابب>و ند هيالالا> بو '-ءاو ىل_ث هيدلاردق ىلءداز ناو زوك سن ' قال ىلع

 |ازو ىتلا قوةحلا نأ لصاحب ىنيعدقعلاب بحترلاالديدلا فال رهملاو ناك لولحم هلثمىف
 أأدارملا سل (ة:) ىوجلام ىلع هطقسأ اذا بيعل ايدرلا هلصأ اهم ضوعلار دقتنال ضوعب اهطاقسا
 || لحأت ال هنأ لصاحلاو رهملاو نها ريطتتلا لبلدي لجأت زاوج مدعالاج لاملابحو فذدصملالوق نم

 بأ 18 ١



 (نيءلا مف نم ثلاثاء 24

 | اذاقالو-رطتني هناالا ةعفتملادا الار دق (انواغت ناو ندلاوهلوت) ىهتنااضأ وداذكوءالو- نع
 6 ع 3 1 8 ذب ا
 أ نكمل ىو حرم ىفاذك احتل لصف ىف ىلا: زلاكلذبح مص صاصقل ايىذقي تشيلو لوح | ىضم

 ٌْ ىصلا ل جب لبقوالوح لجو و ىتحنا نعردلا قوما ادص نوك«نأ الاالورطتتيالو ةملالنرعشلا ف
 أ علقالا كو: :رابعلا قت (علقنال هنافن سلا علق نااذكو هلوق )حا رب لوحلا ىف ىصلا تامولخ علابلاال
 | هيوهتامدنقتاع رف هنفةلئامارذعتل ( هنسماعبال نان هلوث) ىوجندلا علق نأا_صاسصق هل

 . || هفلاخو طوسملاوةريمتملالاب زعم ىلب لا قاكري.كحلابوأ ملقلاتةيانملاتعقو ءاوساةلطم أ نو 0 |دريلاراهذأ ن سلا صاصقلا قب رطنا حراشلا مالك نه لصف ىلا ن ءردلا فاك ىف و
 ْ / اذه (خلادربلايذعتؤي نكلو هفوق) ترسك نادربتو تسلف نا عمت: لاق ثحرات*الاو رردلاى ام فعلا للا 10
 | لما لحال لسا الوزوسالا لعالا ذو الو نانلا,بانلاو هكاعستلا "وخر 9 . تادكم 4 : [| هحرشوربونتلا فورا.تخالا اك هلامف ةيدلا بو صاصقالفالاو هدرب نكمىلاحينسلا ناك اذا د ا
 "| ءافتك ال اانهورك ذمدعيف حرا كلرذعلاو تاهللا ىلا علاسقلا نسدرب: اهعل ىف وديزب ناهملع ناك بااسكالا يال 3 8 8 ا هنالئوجرهاظروصق (هبفهنمرسكامردةبدرملابدرب نا صاصتقالا قد رطو هلوق) هلثعالاو ضع 3 هم صايد ا : دعا
 || تحالدوساناو قاملادو :ملاذااذه (هنعرسك امردقب هلوق) انضشمرك ذا ذكى زعالاك هعدقتلا 0-0 وة 2 ترم
 . || ةياورارهاظ ىو كلذ هل نوك,الدوساام كرثو ر وكملاردقءاقتتساهملعىنحلا باطناقصاصتقتلا | 2 فعقعت هيد | م ندسأاى

 "|| نلاضغررسكق و مامالا ىضاسقلالاقةيرئزعلا فو ةمناسخما اك همف صاصقال نارسك اذا
 ' [اهف ققكي ةصش لكوهلوق) ةيلالرنر يش ةموكح ا هيعف لوام نعولف ضرع نعرسك_اذادربلايدريباستا
 ١ 0 ومردع حرا كلاراشأو ىهتنا كل ذك بالا نوك.ن الا هرعت بهذىذلا 0 ع (مطعى || علصالا ةحشو مىفندوقال ةمناخلا نعةملالبنرمشلا قومظعلارهظ نا ىهو ةحضوملاك (اهب صّقب هلئامملا

 ٠ أاذه هلوق) سكعلا ىذتقن ىتنعلا مالكو ربخلا فو ذم أ دترم ةصش لكنأ ىلا ا همت لكو فنصملالوق 6 4 الي 2 '
 : |لوقلا لعهبلاجاتحامتا نسلا|دعام ف :دملا ملكى مطعلاد قت ناهلصاح(ختااهظعنسلا ناك اذا 00 كرا 9

 | (ةأرعاو لجر قرط ىف صاصقالو هلوق) هلا ةجاحالف بصع فرط هنأب لوقلا ىلعامأو مظعن لا نانا تار

 ىتتنتف لاومال اك .ماهب كس فارطالا نال ةرهوجلانعة.لالرنرمشلا فاك الاح هلام ىف شرالا بحو
 || قأ امكح هفرطو لج لا ةيدنم فصنلا ىلع اسهفرطو ةأرماةيدنال ةعقلا ىف تواقتلل هل امسملا
 ذادكرورشملا الخ شرالاذخأب وأ لماكلا,صتانلا قوتسفاعط#بنانيب ريخ ةعطاقلا ىف ]| تااكنااهنأ نمت اعقااولاو ىدنجرنلا نعى اةسهقلا ىفامو ىهوأ عااقلاود نوكمن ا نيب قرف الذ

١ 

 || هتفريت# فارطالا فق صاصقلا نوجو نال سرالا ف توافتلل (دبعو رح فر طال هلوث ) اننيشا رفاكلاو منى :

 1 |[فلتتعدبعلاورحا فرط شراو ش رالا فالتعخال لشالاب عطقبال يمعلان |ةلالدب شرالا فى واستلا امهتان صامت 7 "ص
 ا أدبعلا عطقوأ ديعلادب رخلا عطقءاوس ىأ (اقلطمهلوق) ىوج سرالا تح لن صاصقلا تحالف 5 0 ترسإ ير 2 ناب

 | كذعيجف (ىفاشلافل- هلرق) ىفا تلنالخ هلوقب طتريءاتسالان ءقأ اه ىوجرحادب | (ةفثامز ىو, (0] فالطالاو
 || عظاذاهنافهلوق) هبالاهءالك مقتسس الو ىبعلا طخنماذهطةسدقو حراشلا مالك ى امولعت هن وأ ةنعطلاةةئارغإ || لبر سفنالاب قاحالل اق صاصقلا عرشو سفنالل ةعنات فارطال نال دبعلا فرط طق: رحت ىفالا 0

 ا اكن كذا ذك تغب ال ر ادي دسلا عمقاذاهناف ىل زلا فك ةيحتأةردعلا(صتقي رديدبعلا
 ' ا متتب صاصقلا ىربعف لع ىنععئسهيذنت ىهونالط أ (ناسرفاكلاو ملا فرطرهلوث)
 فصنن مدي عطق ىف صاصقالو هلوذ) ىيعدل أ ىلعءانب ىرال ىفانشلا لاقو شرالا فىواستالا
 | ةقئاحلا قءرملانال (اهنمأريةفئاح الو هلوق) لدعةءوكحوةىدلا فصاايف قأ سو (دعاسلا
 | حو ترس نافأرب ملاةاامأو زوالفاك الها نوكمف هنءأرم هجو ىلدىناسلا حر نا نام الفرد أن |
 | ارمي ضر نم أرب حابصملا ىلاق رردةيارلاوأ ءربلا نم لاس اروظ, نا ىلاداةالدالاو رماعخا |
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 .”مدكمتمتتمكا

 هناوصاصق حورحلاو ىلاعت هلو (دسيلاعطقبصتق» هلوق) ىوج لكلا عشب ءزجلا نالدرخأ |

 رغصلاو ريكا فالخ ىننعتوافتتال عطقلايهتثاغلا هعفنملا نال( ربك ٠ أعطاةلادب تناك ناو هلوق) ٍ
 ودل تدي ثدح جاشلا سأر بعو:سنال تناكو جومهشثلا سأر تعوتسااذاسأرلا ةثىق ْ

 نم_كلافوضعلا عطق امأرثك أن يشلا نمهقحم ام نال هتيعشردقب صتق اوا شرالا ذعخأءاسش نارامخلا
 يباب زه>و ص نمهيفةاواسملادو> ول صاصتتلاالا هل نكن ل-5 فلتذتال هتعفنم اذكو فل تال هذ ا

 لصافملاهذهدحا نمعطقلا عقو ناف ىفا سس ْذهتلاو ةمك راو بعكلا نم (لجرا اذكوهلوق) ْ
 هلود)ةلئاهملارابتعا ناكما مدعل صاصقالف ذهقلاوا قاسلا ضعي ىفناكن أ.الاو صاصقلا بجو |
 ولو ىنءعدل”امملان اكمال هنم عطقي صخ# هعامق اذا همصقل | نع لضفو هنم نالاموه (فنالانرامو أ

 لاقةر-هو# ان ع ةيلال نشلا ىفاكمظعهنالاهلكوا هيصقلا ضعن عطق هاوس ص اصقالؤ هتنصق نم ْ

 م

 اطمن فو فسوب ىلا لو ىف صاصقلا هملعناك ادعمظهلا لصأ نمىصلا فن أ عطق اذا ةيناخما ف وأ

 ةرهو | ىفو دعاس فصن نمدي عطقو هلوق ىف ىلب زلاءرك ذاوضعن وا اهلك( نذالاو هلو3) ىهتن |ةيدلا ا

 صاصقلا بجو ةمعشلا عطق نأ, ةلئامملاهمف نكع ض عملا كلذ ناكن انذالا ىأ اومضع: عطق ناو |
 هذ نكمامل ربوصتلا ادعام ةيلالمن رمثلا ىفاذ كح صوعصعلا ضب نم عطق نب الفالاو هردقن
 ىنات_سهقةيدلا فصن هلف هعوطقموا نذالا ريغص عطاقلا ناكوأو اندهشل هناف ن كحمءالاموةلئامملا ْ
 هر ذاذك نذالل نرامال هنالد سافوهفالاو افعض ناكن او راوحا لعىبعب (فنالا لعرجتانو هلوقإلا

 رو أم كلذ لعوهو (حانيعلا ف صاصته الا قد رطوهلوق) ىوحلا ديسلاريظات طقس هيوانصش 0

 هنعلأ سف ناُمع ن مز فم د> هنال فال ريغ نم ةياعصلا مذ ىلع كهرو ةداستلا نم عج نع ْ

 هأوذ) ىرود_ةلا حرث نءىوجو ىندعكل ذب ىذةف ىلعءاحىت-ئد همف مهدنع نم ةهءاحلا ْ

 ديلابرضلاءيولا (اهاجوواهلوق) ررضلانءىرتخالانيعلاو هجولاةنامصل (متا طب ريو
 (ءامطالارطتب هاوق) صاصق٠جولاىفالوادكو اذك ىف سدل هنمو عنم ساي نم هقذعىفهأح و ىلاسقي
 ءافتك الا مدعداضتقمو ةماخملا ىفاذك امو قبل خود ورمدن بهذدق هنا ملعلا لهأ نم نالجر ريمخأ اذا

 بهذي لهنا لعارتمبرهناف ب رقعوا ةمحهيدينمب ىتا:لمقو (حلال فخ سل قو هلوق) دحاولابأ] ٠
 ل.قتس هلوث) حالا فامكح لاو ضاانةءافرمالاهأف-ل اق, (ةءاقسهلوق) ىوجهرصا
 ىلعوه (راكنالاوىوعدلا كاذىفتمقن هلوق) ةنناخلا ىفاذك (حما نمعلاحوتفم سعشلا نبع
 قباسلاريتعب تنؤمو رك ذم ىلا لعفلا دنسأ اذاهنا ىفهلدواوم الو اهدلوهدلاوراضن الى اسعت هلوقٌدح

 نادبلا !دكوةيدلاهسقلب (ىرسلا. علا الو هلوق) ىوج هيارعاق نيم-لا كلذ ىلع همنامرتم | 3

 دحؤر الف ىطسولاب ىطسولاو ةبا.سلابةما.سلاو ىتعلاماهبان ىتعلا ماسه حتي و ام-ععصأو نالج رلاوأأ

 لرتو هنم ص:ةاههاذئقاغلا ىرمدإ وىنعل اعد ىلا نعردلا قو عطاقلا نه هلثعالا ءاضءالا نمش ْ

 صاصقالو للاتف قلطأ ةيناخما فنكلدحال دنس مو ةيزازلا فاذك (خلارضإ اللو>هلوق ) ىعأ ا ل

 ءقققدوف الى اثلا نءوردلا ىف ىلاقو ةدلالترسش ملا نسحتا نعو ةغبص»

 (] بكلااهأ
 0 لا

 قرودقلاىن



 اربةصناك ءاوس (اصغهيلعرهشوا

 هريغفاراجوأر صم قالءل) ارييكوأ
 روهذلا) رهاشلا ل ىأ (هلتقف

 لعىأ(هيلع ءئئالف) ادع (هءلع

 اصعفرلع :رهش نأو) هيلعر وهثملا

 (هيلعرومشلا هل ةقفرمدم ىف اراسبت

 هجر ةقم .دح ىنادنع (هىلست) ادع

 تناوله هءلع صاصقالا ههدنعو هللا

 هلةةفاحالس هرب ع ىلع نون ارهش

 هلامىف(ةيدلابءئادعهم اعروهشملا

 ىلعو) هيلع ئسال ىذاثلالاقو

 رك ل

 هلدقف احالس لحجر ىلع ىصل
 ةندلا هيلع باد. ع هءلعروهللا

 لل حر ىل_عةبادكلجاذاو هلام

 انالخنامغلا هلع تبحياهلا 2و

 فو ىنأ نءوئتروصلا ىف ىفاشال

 بحالوةبادلاق نامعلا بح هنا
 رهاشلا هبرضولو) نونجماو ىصلا ىف 9

 هنعفكوبرذلا كرثو (قرصناق

 (هلقن) امنا هن رض ديربال هحو ىلع

 وهو (رخ الا) لجرلارهاشلا ىأ
 لحد نمو لئاقلا لف هنلعروهثملا

 ىأا | هريع هيلع

 هََمَوَو هرمسملا(هعبتاو) قو رمملا لا 1

 ارهشاذا

 5 قراسلاه نم قورسملاىأ (هلدعف)

 نكت 0 0

:5 

 لاملا حرطب ددمتو احاول هنا

 مهن لدق هلمقول يد لاعلاهإ ىلعال

1 
 تدسلا اذهب 2 و ىذاقلا دمع

 ء.لعشتساا ماقأ اذاالا هلوو ل_.ةءال

 ينل ا اداهنال صالاو

 هنيلاالا 1 مو هال هي ءارب دامت

 ص ةلكىق لصالا ىدها) اا و

 ل هب| ىنزبات_هحماملسم ىأراذا

0 

 لاقف هلا اذ هلثق اذادنا

 هلق, نأ نمافوخ عنتءاعاو هل دل
 فزهناققدسنالو

00 

 + د 0 انش |
 . || ىلع هحرمث ق ىو ا ىوس ورم 2 ميمعتلا اذه أ (ارب اريمكوا اريذص ناك * اوسلوق) طقاسةيلالترشلا
 ا ككاو ةريغصلااصعلا نأب هلم -11 للع تنح هتفلا عى عرض ةيادملا مالكتا
 |قانةيادملا فام ناروظ م ثوغلا هقحل نال قب رطلا قرمملاربغفف راهنلا فاذكحو نوغل اهقدل» :ال
 [/هلوق) ىلي زنعاعفدهريغهلّقوا (هءلعر وهشملا هلّمقف هلوق) هحاضر |قأسوحراشلا 2 0
 1 ردل تقلا ىلا ىذغ الفرصملا ف اراهننوغلا قوح رهاظلاو حا د اكس دلاصعلانال (هءلتقا

 | ىلاءاضفالا فوخ طورشماصع هلعر مش اذا اعفد هلتقزاوج ناىلا ريش لتقلا ىلا ى خفرالف هلوقو
 . | لوقنانال هريغصلا اصعلادارملا نا ىضتقي ادلْمسملا للع ثدح هرادغلأ نع قساع لك لاقنال لدعلا

 .اًاواوالما كلذ ناك حد رضلا ىةالاوملاةطساوب اضد َّه ريغصلا ق ققحتت لتقلا ىلاءاضفالا فوخ

 . || معاتهن مو ىوالانةريم كلا ىنفةريغصلا فاذه عاذاو تود دعلرمصملاررغىاراهنوارصملا ف

 1 || هلوق) د معلا ل قعتال ل قاوعلانال (هلامىةيدلا بت هلوق) اريبكو ااريغص ناكءاوسلاقثيححراشلا
 1 ا صوبالةدادلاو ىصلاو نوذحمل العفن اانلو هسفن نعاعف او هلتقهنال (هيلع: ..:الىفاشلالاتو
 8 .[هلوق) رشثلا عفدوهو جدملادوج راصاالهناالا صاصقلاءاضتقمو ةممعلا طق ئالفانش عقب لفرط لاب

 ]|| لعفوءاقلاام ن اه امهلع بع اذملو ه1 ريتعم نونجنلاو ىصلالءفنال (خا 0

 1 التقهلوق) ةياد هو ىايز كلاما قحنتادلا ةهدعوامهقام_متمدعنالو الصأرت ترا
 : 00000000 001 تاكل نأل برسل قل تصح تداع قرصا اذاهنال 0 :اعلا

 1 دلا فاك لّدقلابالا هعفد نم كح#» مو هلامد أد صق اذا هلق هلذا طرسشن سدل (ةفرسلا ج يرخأف

 كامن ىأ كلام نود لتاق مالسلاودالصلا هم اعفلوقل (هملعئثالفهلوق) ةعبرشلاردص نع
 لح مدعهاضتقمو ناهربلا ن ءةملالمنرشاهقوفافم هاردلا.- نمةرشع قورسملا ناكو ندد هل-الوا|

 0000 الاس اةلاحماهذه قولة بد ل هووريشعلا نودناك اذالتعلا

 ردلافّتد ءأرم|قاطمهفلاملاذاكلامنودل" : ا مالسلاوةالصلاهملعهلوق ةبمشن صاصقلا ١ طوعسل

 ' || لبقي لهو هلتقءالو هلتاقلقأ ناو هلتقرثك أواةرشعن |هلامذخ أ دصق ىرغصلا ىلاوزعلابةيزازيلا نع
 8 . | ةئرول هلام هي دلاواناسحتسا ص قيل رشلاو ةقرم 0 دبس ناءرباكه ناهلوق
 000 افاللزوحو هصئاموب را رد لاعطق بار ماستر ملا تبرم لوتقملا

 أ نعى بسام قاضإلاذ هو تلق ىهتناد.مشوهف هلامنو نار ,ملعت» واناصت

 -ءنأبهلوق) ةرباكملادنعهلتةزاوج ىف رص خلا هرراكح نا هلوق لمقب لهو هلوقذاردلا
 0 | نمهد شنو اثات مالس الو هللا.د 0 ءاع اص نأ ةيلالسرشلا قام ىلعناهربلاةرامع (ملا اصول

 1 ااًذاهنمبوصخملاك (غالتفلا4لعالملوق) هيكتلأسىأ هللا يدشن لاش . راتخلا قاكرصنبا
 1 اهلوق) هحرشو ريونت ىذاقتلاو نياسملابةنا«ةسالاب هعفد ىلعهنر دسةلدوقلا بح هناف بصاسغلا لق

 1 هيوقارلامراحم نم اه ىفزملا نكبملناو اقاطم هلق لح واضتقم ( حاف ربانصءادرمىأر

 "1| نعةبلال مثلا فو قيسام فالسةوهو هبال انزلا نععنتعالن اك ثدح ناخى ذاق ىواتف ف حرمد

 . [هللكوت)ى مهتناامهلتق ةيضارولو هلتقاهركروهثلادير بالج ر هتمأوا هنأرعا |عمدجو ول بهاوملا
 َ برعم هرحاصف هقرسلاب فو رعموهو ريغ طئاحواهطئاح_هالجر ىأراذ اذك (هلتفأ

 |[ اهتةفريغنم اهتمت هنكعمل نأ نم ١ هنمع لج اا قفف لج ررادباف رظت ةينقلان ,عردلا ىو

 ا | اءاجبانمضالا هأتفت رع هأمرق هسأر ل دأ و لو امسف نعمت ال ىفاستلا قود نمد دتكمأ ناوإ
 || جراخلان مر طن نعت فالخ او

| 
| 

 0 "يل

ْ 
 ا

1 

 تان



 نأ ا تعم وعر حدو مسا وحر

 ركزمل همر ب دعي

 م

 ع كا هيمو يول

 مدع -. 4مل

 كم نويت ا حرك ب م مص حي ع اع

 4 (ىكب.مالنم ىلع)

 اًدهور رد هلع ةندملا لمقتالو نالف ىلعوئالفتاممث هحرحملانالف ناهسفن ىلع ورحماد مش
 رولا هنت ًااذاهل اوما ثلعلا نم هريسسه 3 هير ولا قد هي قلعت دو لاملاهنح .ومأط لا نال ادعول

 فلام هلع ةدنملا لسقتالو نالف ىلعئثالهنأ سرردلا نعقسام مث ىدنفأ حونةلداسعلا ةنيمااب
 حورجملاتامو 3 .رحولانالق ناحورجملادمثاهصتو ليصفتلا نمي زازبلا نع ىز_عول غنام
 مثىهدنا عصاو رعم ن كح, ناو:داهمشلا ممن ل سانلاو ماج ادنعحرمما ىنعبافو رعمناكنا
 بدسلاداقعنالاناسقسا مص هيوم لبق ه”راووا حور لاف ءولو لقي ليصغتلا ىحراتاردل اقتأر
 تم صاصقلا ناله وع مصنالا دعوملف ارح حورخما ناكا ذا ةملالبنرمشلا فاكدارملاو ةرهوحلا نعرد
 هلطقسم ضءءلاوفعنا معنا ارخ“ الا هلد5و امهدح |افعف ننثا نس صا هلا ناكاذاو حاىلوللاقح

 هلامؤةيدلا هعزا لد وأتت صاصقلا تنااذاو ر ردداق.الهقحىف رثؤ»ال همح أو غع نا نظن اوداهس

 ا فصنلاه:مذخؤي و لوالا لئاقلا لام هل هيوجول هنعاهغصت طقس و ىنعب ط-هللا نعة.لالمن رمش

 /”ةارب  (تهسم ٠ .|| ةيفاذلا ف حاملا نيالا رغواعدك فلاإلاب سريا ناو عاد حتادسع علا اطضادع الإ
 مت - 00 عسحلا بتك نم م-نمواسفلا تدك الاوءا تدنكى ثمو ىطمو ضر وحنا نءتناك ناقفلالاامأو

 دامي رج ندد | ودينه شوةرت) هس عراب (هف لس. تامئاودول) انش كدادكم فلل
 عابر محى ري سس( رب | ءافادمجناكنا هلام (ةيدلا ثلث ديز نعم هلوق) ةحلا هتغدلودسالاءرقعو ديز هبهشنأب (ةبحو
 لدي“ كيج . تلي. 7 ||اسدلاف ردههفنلعفو نرادلا قارد ههنوك ىدحاو سنجة مح او دسالا لعف نال هتلق اع ىلعف

 01 ا لودملافريتعب نأ داعمو سانجأ ةئال*لاعفالا تراصف نيرادلا ىف ريدم ىنجالا لعفو ىتتعلا ىفال

 م ن0 نال هلت اقددعتول ثلملا ىلعدي زبال ن أو دسالاو ةيحلا لعف سنج ريغوت اسنج هلعف نوكمل فيلكتتلا
 رثؤمو هامىلارط نأ تشب عب رشلاردص ل اق لكلا نبا نع هحرمو رب وذتدح او سذج لكلا لف
 ىهتنااردهام_مموك-] كلذ رزابتعاالو ناذث اهو عمدا اوهددعتو هدانا ىلارطنب و توما ىف

 (حاد«وةفدحو الاقاذ-فوهلوق) ىوجةعبرأنمةيانجما عوقول (ةيذلاعدر نم: نأ هلوق )
 ْن وك, امنانالوقت امهةيانملا لاق هءلع ىلصن و لسخ اندلا ف رده هسفن قحىف هلعف نا لجالىأ

 اذه (هيلعىصو ل هلوق) ىو+ةفاضالا لهأب سلوه توم ادعو توملايلتقلا ماس
 والاتو هلوذ) هنأ فتح تامهن اكراص هءلع لص و لسغب ناك ال هنالربتعمربغ هلءف نوكر ثأ

 0 اةلطمارده هّنانح نكحت مف هسفن ىلع غ ايهنالىئانلاك هنالوع (هلعىلصتالو لسغد ف سوت ظ

 تا م لبد وةفيتحو ا لاق هلوق ىلعاؤوطعم سل ف سون وبا للاقو حراسدلا لو ةفذثنم-وةيانلا فاذك

 ارده نك :لهتبانج نا نم ف سو. ىنا ل وق هموت ىقةبانملا هركذامناهه-وو ىوج فانةتساوه

 هنال فن [:بمال قوطعم هنارهاذغلاو لمأتهف اًذهواقلطمامه.دنع ةرانجتا رابتءامدع ىضتشاقةلطم

 َح راشلا ركام ىلاىرتالاا_ةاطمال طقفانندلا ىف هل _عقراتءامدعل ام_هدنعهملع ىلصن اعا

 (هلد5 بجو هلوذ) اهقفت ىحادرعئشةمذلا لهأوا ( نيا-ل ىلع هلوق ) عاجالابمثأب هنأنم

 هردهاىأ همد لطأ دتف |غ._نممملا ىلع رهم نم مالسلاو ةالصلا هملع هلوقل هيالا هعفد نكع 1 نا
 نم هجرخأ نم ىأر ده همدق هعضو مث هف.سروش نم هسنع هللا ىذررمب لا نبا ثن دو تلي زل فاك

 هنابرضلاب عضولاريسغت ىذتقمو ىوجلا لاق ىلشلا حرش ىف اذكهرهب رضهعضوبدارأو لاتقل ع
 ناىتب ىهنا هب برضلادصق دارملا لعلف مدعم تيدحلا فالخ و هو لعفلاببرضاذاالا هلدق لحال
 اماو (هلتشئثالو هوق) ىفات-هةلاح رم هنو هكرتر نأ هنا ىذتقب هلق بجو هلوق نم قدسام
 نونحلاو لئاسدلا لحنا فاك نهلت#ب بح و ريشا عفدل هلنق بص نأ زاوحتبو>ولاءلوقلادعب هلاقا
 !نءىبل زا 6 تعأل د حرملا لعل احنا لدن ملاذا اه (حااحالس لحر ىلع رم نو هلود ) ررد ا

 الهنانك اعفد هلت ةزاحدحلا ىلع لال الدولو حزملاراوظاوّد2الاة>| ريةعبالو تاناكلاتادلوت ١
 هةممسشعلا

 َّت ااه



 ءاوس مهدزعاةلطم (ديد|هباصأ ناهي صتقب) (نيعملا تف نم ثلاثا ءزجلا) . 4 نيطلا فهن لمع ىذلا تفأأب ( رعهل»تاو)

 نعودي دحارهظ هراصأو أ هحرسوه ٌدحت هباصا
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 هرك ذاذكح رح اذا بح هنا هللا هجر ةفنح ىلإ
 ناب اكل! نه مولءملاوهللاهجر ىواهطأ|

 ريخالا حكالاو ةبادحلا ىف ذو مك لوالا

 هباصأ نكأو ديد ا هيصن مناوىأ (الاو)

 هج ره-فينح ىلادنعا|ةلطم صدقي (ال) دوعلا

 وهو ىدع ةعطع اصعناك ناامهدنعو هللا

 وهلءقمث ةصالختاىف اذكى فاثلا لوق

 هفو ل ةكلانالتق نوكسفريمكلااصعلااةلزنع
 ةلزنع وه ل.ةوهنلا هجر ةغ ف ىأ فالح

 ةلئسمىهواضد أى فاشلا فالخ هيفوطو لا
 عمال ىأ ( ق:رغتلاو قتالاك )رمام ىلعةالاوملا
 ةهلداعلا ىلع ةيدلاس «ودرعلا يف صاصقلا

 بوق: رغتلاو قنخلا ف صاصقلا حالاك

 امص تملا ناكءاوسةلةاعلا ل عامهمفةددلا

 ىفاشلا د نعو امه دنعو ةفي ىأ دتعاتلابوأ

 هدنءواز قوس امهدنع ناريغصاصقلا هءلع

 ىتحالجر قنخ ناو لالا قلاقو قرع
 صاصقال هللا هجر ةف.ن> ىلا لوق ىلعف تام

 ناو ةساسهلتب مامالاتكلذداءانا نكاو
 لتقرالو هتبون لقت مامالا دب ىف عقب نأ لمق بات

 هننوت ل.ة:المامالا دب ىف عقوام دع تانناو

 ماداذاا-فوق ىلعامأو تاتاذاحا بلاريطتوهو
 هلكولاكصاصقلا هءاهؤتام ىتح قذخملا ىلع

 تاممتوملا ل5 قنخن الري ناو ميظعر بع
 أراد.ةم ىتذختا ىلع ماد نارطتب هناف كلذ د هد

 ناو صاصققا هله |.!اغهنم ناساالاّتوع

 صاصقالفاملاغهنمناسنالا توم الارادقم ماد
 تادانزلا حرش هللا هجر مالسالا مشرك ذو

 ءاملاناكناءاملادانأسأ|قرغنم نا لصالا

 افا او الان همق ىل_تةقب الالمأق

 مهدنعدمعلاأطخو هف كل: نم تاك بلاغلا
 ث.ح ن اكن ااعظعءاملا ناكاذا امو اعمج
 دودشمربع نكن انةحاسلا نمر اهتلا هناك
 نوكيهناتتاف ةحاشلا ن سك و هو لقشمال
 هنمزامتلا هنكعال ثدح ناك ن اودع ط

 دمعلاأط خوه هللا هجر ةفءذ> ىلا لوقىلهذ

 بو ض* دعوه اه4فوذ ىلعو صاصقالو

 ١ : ىأ نعو فون نان عق تملا قو صاصقلا

 دوما 2 ةيدالف قرغمتهعاس عسداقلأ نيحن اكن او هيدلا هلت اق ىلعف مةواكقرغو بسرف رحت ىف هةيفس نمالجر ىلا ل ىلا هاا رفح

 تقي تام ىح) هع لزب زو( شارفاذ) حرمنا (داصغا السيب حج نمو)ط هلا فاذك ارغالا لثمرمبوأل ب>وأ عطس نم"اقلالاوهبق

 دحاو صخنتلا ناكفالصأ بس سيل ءالولا ضعن وكلا! ضعن نال هقس قلك سساا نال

 ىلاقلاتدشبال نازوو ظفلد حراشلا رك ذامو ةيانعلا نعاس لعراطشو لجر فنك امرنمدحاولاو
 قحرحا طرتسث الف (خلا رعهلتق ناو هلوق) انضشمرك ذاذك ةيناخنا هن مزح جلا امهدحال
 هسأراصءب هبرضولاك الوأ هحرح لمق هنمت اه هي للي ديدحرا دةءهامر ر رغلا ىفام هلو هاو رار هاظ

 رهاظ ىلعاذهو ملا هنمت اف ةدوعوأ ةمققوأ ديد حر دقي هيرضوأ دي دنا هءاص اد ةوذي دحا,سدضم

 طا ذككازحالا قرفنال هنال ىواعطلا ةياور ىلعالر ا.تخالا فاك ةل "الا لصأ هنأ ىلا ار ظن دع ةياورلا
 نوجونالرطت هحرو هلوقبدينقتلا ف ( احر ود<هباص أ ءاوس مهدنعاقلطم هلوق) انهم
 ناقهرهظ هباصأ ع هياصأاذاا مذ حرمنا طارتشا مدعو صاصقلا

 ةباثبلا نع ىوجا ةمالعلا هي لاطأ ام لصءاذهو مامالا نع نمت او رلا ف المخا حرا طارتشا ىف
 هلوذ) همالك ق ايت هيلع لدي اكهرهظ هباصأ دقو ىن#» (حرحاذا بحي هنأ ةق.نح ىنأ نعو هلوق)
 حرحلا طارتشامدعىأ (عمدأ لوالاناهلوق) انش دهعلل لأف زنكلا ىأ (باّمكسلا نم مولعملاو
 فانا عج رتلا نأ ىلا اةئادهلا فرك ذو هلوقب حراشلاراشأفطارتشالا عمت ثيح ةيادحلا فام انالخ

 فنسلالوقل عجار طواوأ ةريبكلااصعلا ةلزنء هنوكى فالخ ارا دوعىأ (وه ل.ق ُهلوق)
 ىوج تدلءالناكنأت (ريجلاادعلا ةلزنم هلوق) ىوجام عاصع ناكنا ةصالخنتلوةةلالالاو

 هنف ناانلو بوما ىةعف هيدمعلا ل لد تامناىلا تايرمضلا ىفةالاوملا نا هل (ىفاثلا فالح همفو
 لّوأ ىرعيف تايرضلا لالحن ىفد_هقلاءارتعا هلعلو أ بدأتلل ل متستدقةالاوملانال ةيدمعلا مدع هش
 صاصقاللةيراددمثلاو بردأتلاهدصق ناكن أب دصقر مغ نم ىنعب لتقملا باصأ هاسعوأ هنعلعفلا

 (قنخلاك هلوق) ىرح طولاببرعضلاةالاوم ىأ (مالاوملا إم ىهوهلوق) هياد هديدلا بجوق

 ىلع يدلا بحت هلوق» قاعتم (ةفدح ىأدنع هلود) حاصلا نعررد هقننم «ةنحتردصم نونلارسكي

 نم ق.سام ىلع لكشد اذه (قرغ.هدنعو هلوق) ىوجاغلابوأ ادصتدملان اك ءاوسهلوقنالّةلق اعلا

 ديلا عطق نوكيدارااو هرب عطقولاك اعورشم هل_عف ناك اذا لعفامل مه ىفاثلادنعهب لعف. امنا هنأ
 ليقتالهلوق) الصأ عورسش مريغ هناف ب رغتلا كل ذك الو ةقرمدلادحن ةب_سنلاب هللا ىف ىأ اعورمشم
 هناقهلوق) ىوج قنا لعق ىلعارهسم ىأ (ىذخل ا ىلع ماداذا هلود) ىوج لمد و ىنعب (هتيوت

 بدر (عقواكبسرذ هلوق) ىوج باوصريغوهو ادعأطخ حددلا ضعب ىف عقو (دعأط»نوك

 برعلا نمو بساروذب و ضام ىأ بوبر ف سو انراغهاتبعتسرو هيف لف_سايوسر*املافئثلا
 هعفدن |تامىتحامءماةولوردهحرطا لوالا ىو هزتن هقرغ هنال (همؤ هيدالف هلوق) حامص

 ةيدلا بحت هروأولو هرا.ةدخاب برش هنالر زءدو سدح هنكْلةيدالو صا سقال هن لعن لو هلك اىت>هملا

 دم نعت افاح هنفدوإو ةيدلا بحتالاقو ايش نهضت لاعو بهبف تافاتنب هلدأولو هتاقاع ىلع
 توعناىلا سدت و برص ورعب وديدالو هنقدوقالف هلتقف عس مادق هحرطوال_جر طقولو هيداقب
 ربو:تةيدلا هتلقاعىل_هف تامىتحدرعلاوا سءثلاىف هاقلاو امدص طقواو ةيدلا هلع مامالا نعو
 دنعداقلأ نمصتق,اءلاغلملا غب ملاذاىأ ىوج الخلاف ىأ (قارغالا لشم هلوق) هحرشو
 انايعتدثح رح فص تقي وةباقولاةرابع (حئاالجرحرح نمو هلوق) انش ,د_نعال نييحاصلا

 ةعاجرذعت عق,نااناعتناثلا حرج امدارملاو ىهتناتامىتح شارفاذحورحلا لعجو ةعحوأ
 كولا ماقأواف ىوعس ةحارمل ملأ ىأ (هنعل زي لو هلوق) ىد ذأ حوف م-مفذوجو مك اسمن او نيلبسملا نم
 (صنق.هلوق) ربوذتىلو اىلولا ةندمف ةحارحما نمءربلادعب تام هنا ةندن تراضلاو حرجلا نهتام هنأ ندب
 ةىع هنمءربلاوأ ةنقراازك هعطقامد جو: ملامهلعتوملا لاف هنوارهاسظ بدس حرجا نال
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 دوصتملا ناقصاصقلا فالي بالا داقعب بع هدقعب ب هناو لالا حلصلا نم دوصقملا نا لوال
 كل: فارطالانال اناسةسافرطلا ف صاصقلاءاةءت_سا ىدوللو بالا, صةخوهو ىنشتلا هنم
 ةباد_ه لاسملا ىف فرصتلا ةلزنمهؤاقمتسا ناكسذ لاملاكس ةنالةءراقو تقلح اهئاف ىلاومالا كإ سماه
 (راغصلاربكل لبقدوةلاراك-الوهلود) ردصملا فاسهكتفو لفل ىنءاتلا ارسؤب (اهتع هتعدقوهلوق)
 دنع رمملا حر وظف ؤرحتلا لقحلا لاووفعلادعب نيقاملل لالا بوجوأ مهدح أافعاذاام قالخت

 ىصلاكموةءملاومهدحأ غولب رظتني ل, قو ناطل لا قوس ل. قاراغد لكسلا ناكولرابتخ الا فو
 مدعل لكلا الوئ زهتلامدعل ضعبلا ءافيتسا نكعالو مهند كريدم هنآ ( كلذمل سدلالاقو هلوث)

 ماماللو بئاغام هدحأ ني ريك ن يبناك اذاكمّكاردا ىلاوخ وف م-هقحلاطبا هيفوم يل ءةيالولا
 رظتني لو راغص ىلءدالوا قناكو هب لسآق هنع هللا ىذر اماع لق نيح م4 ن نجر ادمعن ا ىورام

 نيسملااصاصق هل لتاقلا ناكو عاسجالا لحم لف ريك. ريغ نم ةراصصلا نمرضعمب كلذ ناكو مهغولب
 ءافوتساولا فو اكنالاةيالوك الكل كل تنثيف أر بال تدس هنو. تنال قح هنالو هنعهللا ىغر
 وفعلا ل امحاو نمةامال نهمالاذكو ىنجالاكن مهل هلق هل نك ملول لتاقال امش نعشتالءا.لوالا ضع
 هلاءىف فرصتلا هل نمرغمللاملو ريمكسلا ناكولو بئاغلاريكسلا فالك لاسحلا ىف عطق:مريغصلا نم
 ناكناوةبارقلاو اكل انام ةيالولا تناكءاوسعاجالاب ريغصلا غوأب لبقريبك لاهوت س دحناو تالاك
 ريغصلا نمادنجاريبك-لا ناكن اف فالخملا ىلعف علاو خالاكل املا ف فرمعتلا ىلع دقد ال ريغصالا يلو
 ىدولاو ىضاقلاكىنعب حا .هذجاريبكسلا ناكن اف هلودو ياو عم ىباي ززعاجالاب اف يتسالاريمكسلا كلعال
 ىوج ريغص امه دحأو هلوق نم موهفم ارم. كلل ىأ (صاصصتلاهاغمتس بالو هل ةغ.تح ىأ دنع هلوق)

 امهونينمال قتعم لتقاذ هنأ ةءانملا فاملرظن هيف (خناهقتعا دمع ىف ةياورال رارسالا ىف ركذو هلوق)
 ركذ صاصقل اي درفت نانيك,رمشلا دال سبأ من انمبدمعوأ صاضلايدرفتل |امهدحال سدلءامأو
 هصنو اب زل ىفاذكو ىوجدرفتلا مدع ىلع قافثالا كلذ ىضتقافهماع اسد ةمنيمحاصلا لءلد ف كلذ
 لماكتمري غو هوءالولاوأ كلما همف تسلا نال ريغصام_هدحأو نيلوا| نيب ناكح (ذاام الخ
 ةعشلاوأ اه هك رتشللاةمالا روم ادحا ب وزيالا ذو ةلماكتم ىهو ةءارقلاس ل |انتلمسم ىف ١

 ديفتساامو ةيافكلا بحاص هرفعسترارسالانعحراشلاهلةئاملوقأو لا جورب ةدارقلا وامس
 هلوق نمةبادهلا ىفام لل دب هءلع ىفّتمريغ قافتالاب درف:لازاوج مدع نمةيرانبلاو ىلب زلاماللكنم

 دنع صاصقلاءاغمةسايدرفتلا نييلوملادحال ناديقي هباد ام الك حيرصف هعونمم نيملوملا هلْ مو

 نوكمهودف.كوأ درفتلازاوج مدع ىلع قافتالا ىو عده فيك نر ادملا ىفام ىلعف ةفين> ىنأ
 رهاظلاف نيدلاد.جانالومدئاوف نع الوأحراشلا هلقنأم عم ه.ف فالخالاسم ىباي لا هركذ ىذلا قرفلا
 ةل دك ابعد الخلا للعج نم مهنف عاسشمل اهمف فاتخ|اساورارسالا ىق رك ذاك اهمف صنال هلمسملانا

 لب زلا رك داش هيلعو ندلادبجو ياذا تعاضك نيحاسملاو مامالابه د2 لعاسا
 حتا اننضاشم ضعب لاق نيدلا دج لوق ريشي كال ىلاوكل ذي ىلةبمل نم مهنمو هملا جياتمرمغ قرفلا نم
 هرك ذاهدشنيحو ىانزلاهرك ذىذلا قررغلل كلذن لقي ل نم مهتم نارك ذلابضعملا صمصخت ىضتةمذا

 هلوق) هنتف طقاسهيفريظتتلانمىوجلاد._ىلاءرك ذامو لسمحلا دنع قةياورال هنأ نمرارسالا
 ريهخلاناهلصاح ىوج هلّمملاترركدال او هدبق نودي دسةلل ع>اررغت لاربع ( ناماوم هلو لو

 |دوقلا بحيالا ذك" (امهدحال ل غلا تدثبال هلوقإ اقتعم هنوك د.قيالاقلاطمدسعلل عجار لتةوأ ىف
 سدح فدولا نال صاصقلا قل نمدامة-ثا ةيلالسنرعثا | فاك ههجوورردا دع ف قولا ددع لتق»
 (اععجااذاال اهود) ةعقلا لت اهلا مزايف هللا كإ مى ىلعاههدنعو مامالا نع فةاولا كلم ىلعنيعلا

 | هءلصوأ تئاغلاوفع لاة>الاو«ت< ىت> هؤاغبتسا رادكحلا زوال مث فرمدتب ةياهلاملا بوو
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 || ىلا ىضغي السلا فالّمخا نايد-# مالكن ع راشخالا ىف باحاو ةنانملا نع ىوج ىؤقي دس أ

 نع ةلالينرمشهنبا لّتقبالو تاكمادبع لتقيدوقالاذك (الاثراووءافو كرتناو هلوق) ةعزانملا |
 اقيقروأ ارح هيوم ىناوفلتخاةيادصلا نال ىندعلا رك ذكعاسجالاب (اعتجاناو صتقبالهلوق) طمما
 احر د عكحررد صاصقلا عفتراف قحلاهل نههمششاو ىلوملا ىفاثلا ىلعو ثراولاوهىلولا لوالا ىلعف
 هتعق بضو ىوج ةحارملا دنع قحهل نكمل هنال ئرتشلل صاصقلا تدنالىرتشملادب فتاه هعابف

 طقسل نوترااروضح بحوامتا (نوترملا نهارلا عت ىت-ةلوق) عملا حش ىفاك لتاقلا لامىف
 مدقءافيتسآلا ناب ةيافكلا ف هلك_ثتساو عم_لاح رمش اكن هارلا ىلدعهن عجربالو أضرب هقح

 لامت>ال رّرقتمرهغءافتسالا نان هنعاوحلا نكع و لاةهقح طوةلءاضر ريتعب ف كف كالملاب
 نهارالناك اهتجااذاف ةلوق) ةيلالينرشأطخريصمف لتقلا ىف ةهشلا ىوعديو ا طص) اامادوقلا مدع

 نوترملا ق> لط.لءالونول نهارلاو صاصقلا ىل_الف هل كلمال ن متر ان ال (ضاصقلا وتس نا

 لتقولو هناكمانهر نوك عقل امهلف افلتحتا ناو هاضرب نهترا ا قح طقسل ام وءامتجا طرمثف نهرلا ىف
 هلدوقلاف عسيبلا ىرتشملازاحأ ناف ضيقلا لبق عئابلادب ىفلتق اذا عس.ملااماو حؤالدوقلاف ةراحالا دمع

 اوهوةيريهظلا ف لاق (انويعلاىف رك ذوهلوق) ةرهوحجلا ن عرد هعلا لب ةودوقلا عئامللف هدر ناو
 نوتراا نافرهاظام_مندب قرغلا نكلوائراو و ءافو كرتىذلا بتاكملاك ةملاليئرمم هقفلاىلا برقأ
 هلوق ) ماب زانيبام ىلع بتاكملا فال قحلا هل نم همت ملفءالوالو كالمال هنال صاصقلا ىدهال
 نهترملا ى-لاطب|نم ه.فامل نهارلا اذكو كلما مدعل هملء ال نمترملانال (امهصاصقلاتدئال
 ىشتلان مهل لصحام لع هلماك هقفش باللو ىئثتلل عرش هنال (دوقلاهوةعملاىفالو هلوق) ىيلمز
 بالام قرفال هنانن انما اةياغقىناقتالاهدر وهرمغو ىماب زدوتو حالا فال نءالل لصاساك
 هعم ب الاريغ كارتشالا نعش لاق ىهتنا مسمتمسرقالاف ىرقالا هنف ىودس و تامصعلا نمهريسغو
 ىابزىلوالا قنرطلاب حلصلا ناك دوقلا كإمامف دوقلا نمل عفن هنال (ملصلاو هلوق) ءلعلاق
 زاوج ديف قاطمريغصلا عماسجلا ذل ناي ىفاتالا همفرطتوووتعللر طن اهنال (هيدلا لكبحو هلو )
 ىعنركلا لوقيدوشتساو ىلوأ للقب ولو طصأاو همف لامالو صاصققلا هلز احاذا هنال !قلطم لصل |
 ىناحلا لامىفلاحوهو اريثكحوأ لالا ناك الءلقزاحانوداسعفوا سفن ىف صاصق نع مئاصاذاو
 نوكبفيكلوق أو مهو ىناةتالا ضارتسعا ن اديادملا ىراق نءالقن ىلشلا ةم-ئاح فرك ذ نكل ىوج
 أأالب هقمملاطباهنال (وفعلاال هلوق) اريثكو أ لاملا ناكالبلق لاق ثدح ىحخركسلا هب صام عمامهو
 || نم هتفاضاو هماو هنباك ( هلو لتقب هلوق) هب ادها دعووعملادر تعطق نا ذكو ىع هم <مالو لدب
 (ريصلا ىف بالاكىذاقلاو هلوق) انش طخماذك هوّتءملا ىلوربغلا لقب ىأ هلوعفمىلا ردصملا ةفاضا [

 انلق ناو دوقلا كلم تآلاكمناانلق نافدوقلا قرهظت فالختا5 رثو ىصولاك يعجل ا ريغ ىف هنا هم وهفم

 ارض هنالوفعلا ال يدل ارد ملصلاو لتقل كامل هل ىلوالو لدتق نمو طقف حلصلاالاشال ل ىصولاك هنا
 غولملادعب ةّعلا هيلعأر طولام مف هودعملا قاطو دجيو ةف.نح ىأ لوق ىف طمقالا لتقاذا اذكو ةماعلل

 هبالو نال صتقيال ىأ ( طقف سفنلا لّدق نع اص: ىصولاو هلوق) ىلشرفزلافالخخ فسون نا لوقودو
 بالانيبامىلارظتلاب ىسنلا صاصت+الادارم اوررد بالا, ةصتخم ىهو سفنلا ةدالول ةعبات ضاصقلا
 ريغاسست صاصتخالا نوك نمهاعدااملوقأو ةملالت رش ةصصعلاو تأ ةالولاتو.كاقلطمال ىصولاو
 وهلهدوتعملا ىأبدسقتلا نا ىف ىناقتالاو اد )ا نيب فالخلا ةباكح نمهانمذق امىلا ىرتالأ أ

 || هبفوتسيو ىناغتالا هلاقاك بالك الاريغن ا ىلعءانبالوأ بي زلال اقاكمعلاو حالا نعىزارتحا

 ْ همالكف صاصتخالا نوكمالف هيلعو ىبب زا ءركذام ىلع ئتس رردلا مالكن ارهاطلاو برقالاف برقالا
 هجوو ءاغيتسالاةلزنم ل زنق هنع ضاامتعالاب سفنلا ىف فرممت هنال( مصل كإ عال ىمولا نا هلوق) ايس أ

 لزالا 3 ٠
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ولاد اقبال ماللاوءالصلا هيلع هلوق قالطااناو ددأتلا
 | (دحملاو مالاو هلوق) هدعدبلاالوهدلودلا

الدمرفادراو نوكي بالا ىندراولا صنلا مهو زج هنالمالاو أ بالا ةهج نماناكءاوس تالا دمت و
 6 1 ةل

 كاي هنو | تالا لام ةيدلا بت ةثنسو فرطوا سف: فناكءاوسو ىلا فاك بمملل ماش ةشلا تناكذ
 0 0 0 ئطخملاوأ ىلوملاوابالاكي مش ىلعصاصق الا ذكودمعلا لمختنالّهلقاعلاو دمت اذه نالنء نس ثالث ىف

 *فوربر إي /, ف) || نءانتيش هلقنكمهجو دين !انعردلا فاك هل تقي صاصقلا بحال نملكو نونجناواىمعااوا

 ناو هند كود لا ىلا ىلا هدب لح رلا لتقي الو هلو )أت: الوهودوقال بجو مريغامهدحأنيسسر لصح لق هنأراشعالا

 لد 0 برر || ةيناسخنا قو ةيادحلا فاذكم هيلعهد/والو هسفن لع صاصقلا هسفنل بج وتسالهنال(هدلُو دعب وهلوق

 نمهيفام قس دبع لتقب ةرافكلا همزلت ل هو ةيدلاالو صاصقلا بالو 57 ,زعن هنأ
 هور“ كعايإ ا | رردلا نع الخلا

 ذلا ص 7

 || ةيناخما نع ىيسام ىلعةراغكلا همزاتءرمغل كولمملاهدلو لتقاذاا دكر ةيناخماوةياهنلاىلاو زعلابردلاو

 3 ع ريل مهم | مانياودلولامأ اذك (هدلودعب وهلوق) بجوتسي ىلع افطءعفرلايهيلعهدلوالويادملاقهلوقو
 ىو هب لقي هنو هيبأ دمع لتقولام فالخع ىحناد ايش راولا

 0 , صاصقلا نال (هضعب كل مدعو هلوق )

 سفندوق طقسا ورردلانتمةرام ( حئادلولا ث رونا اد هلود) لب زلا ق[كهضعب طوق طةسدف أر دال
 لان[. 0 كل “8 /

 0 00 ىزعىذحلا لاق ادمجاه دي عطقوا هماووبأ ل ”نابهلوقبحراشلا فهر وصو هيبأ ىلع هنر واه ودامو

 هل هر ع, | ل اك ل يتلاعب لقوا رتل ىلا نوت! فام ىلعهنم:داءزاهنودامو هلودو

 لبني ٠2ه نر ناهد( رب | لج راني ىرجتال فارطالاف ص بو .٠ يمنا ثرالارو هتالؤروهلاءذ هو فيك باوص
 ب هل : تا ه0 اذال ماكل اءىف وتس صقانلا نالدوةلاهل ناكل جرد ةأرما تءطق تاتا امو انش ذأ رئاو

 قرير خيير , <, || ىلع اقول (هسأ ىلع هلوذ) سفنا|نوداعفدوقلا با, قردرو شما فالع ىهتنا 00

 يلو ليني“ | حراشلا عت (همأ لتي هاو ) مالاو بالاك هدا دجلاوتاةىلوأ نا راتل ايس وسلا
الءادتب | اذه ىفنءالل هتوسس ن ءبقعتوةعب رشااردص روصتلا اذه ىف

 ةهسور رن خلا َ لق. ناثرالاهروص ل انرا

 دهر يي كاشي لحم ناو طقسف هببأ ىلع بجاولادوقلا ثري هنماهنب |ناف ةأرملا تنام ماهريغهلثراوالو هنأر مااخأ نالا
 كلى 00 ردهلدأ ىلعةنوقعلا بجوتسالعرفلانال (صاصقلا طقس هلوق) ردنيتر وصلا فكممادحتا

 تكور تاز "اومن | ايفوتصريصبو رزسيو ىنعب (اةيش نهابال هلوق) جاجعتلا لصف ىنع ىبيس اك لالا لام هدا هبفو
 ىننمنال(كلذ لُمهب لعفب هلوق) جالا نع هلال نمد رثب قهناقلاب وأؤهل-ق قء راط ىأب

 هو 7 0 0 صاصقلا

 6 ءافيتساه يلا بهذا" نالوحالسلا هيدارملاو فيلا الادوقالمالسلا هءلعهلوقانلو ةاواسا ىلع
!بحيف لعفام لئدوصقللا لصعلولةدايزلا 0

امظعرسك ن انمطعلارب. كح ىاكهزءزر مل |
 ىوس ناسن 

 ةيافكع مياده ىلوأ صقنلا طقس نالفالدأ صاصقلا كرت احازاوال_مأ ء
 ص: الهنافادع نا

: 

كاغنادق ثراو هلو فصل !لوق نأ ىلاراشا (الو أهلوذ)
0 0 نال(ةيناثلا فمهدنع ىللوملا صتقب هلود ) ى
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وملا لصحو ىلو ل الواو تعقو ةدح اره :
اعو زج اع هيوم تا ةياككلا نال حت اوهو ت

 0 3 / 5 هاو لأى لالا د

سدلو ن ةلادبعلا ف اكص اصقل هل ناك توم او ةحارجلالاحنيلاسحنافقاقعتسالا تيئازاو
 كلاقو( عا دحلا | ديعلاك 

نالازس اعتاماذا هضدب دعم
النا مامالا سع ىتذمل فرك ه

ان بناكملاز عب نال صاصق 
 را ا ةيالا عسف

 ٠١ ضإ

 || هلحشالف كلان هضع فو ءالولاهضع ق صاصقلا قاس ىلوم لاو هقتع حسفنبال قدعملا توعو

 || فوت او مامالا لوقهجو (اضب أىلوالا ف صتغ الاقؤوهلوق) ىوج نفاع ني دش قاقمتسالا

 ا هحارجا تةو هل صاصقلا ى- نال نيلاسحلا ىف لوملاوههنال ص اصقلاىلو ىنءاستشا الهناروهشملا

 ْ هس ق عفو (اق ضاصقال دج لاقو هلوق) ىوجعءالول ا معاضيأ تولاتفوو قرا ءاق.ل

 ناسخ الاوهو د لوق هجوربعضلادارفاءاهيف باوصلا لاقاذهلف ةينتلاربعذنامهنف ىوجلامسلا
ل صاصقلا تحل ناك هيانجلاتقو نال هلتع بدلا نا

 || ل_>ال هل بح توملا تقوو ثلا ل جا

 يأبىردالىذاقلانالتاب.كلانأر د وهو ٍصاصقلا ق ةيمشلا تقبدسلا هيقثا اذافتاريكنملا

5 !/ 
 0 هم



 2 ' (نمعملا ته نمتلاثلاءزجنا) 1

 اءفدنن ناوملانمءو ذاع ىأ هنو لاق ثدحر ردلا ىف رك ذام ملست مدسع زعم
 قالطاانلو ديعلا,دنعلاو ىلاعت هلوقل رجلا د.علا قبال نابحلدنا هنا ىلع ةعيرشلاردص لاقامأ
 قتال هناف ىننالانىئنالاو ىلاعت هلوق ىفاك ةاد عام نبال دلان صيصختلاو سفنلاب سفنلا نا هلوق أ

 سا.عنءانال لثاقلاربغ لتكدارأ نم ىلء درا صصختل اة دئافو عاجالاب سكعلاالو ىئنالابرك ذلا

 ا | ىذرنال لضفلاةمعدمتلاةفاتلتتقا ىرخالا ىلعالضف امه ادح ا ىعرتنرعلا ند نيتلسق ناىورأ

 : | قالت مباعاّدر هغب رشلادي الاءدههتلال زئأفا:هدنعلابمهنمر او انم ىثنالا مهنمزك ذلالتقمالا|

 ْ ءاواسمالوءالثلايةيصلادلا عطقتالاذهلو نانملا ءزحجلا قةاوا.ىلا دعت اف صاصقتلا نال قارطالا|

 5 ةيدعلاىفاهد معاي صاصقلا ناس وفنلا فالخ مسجلا» ارأىفتءاثاق رلانالكذىف امهنسأ
 || لوالث ةضسانةيناشلاةء الا لمق و جولقملاو نوزلاب حصل لقي هنا ىرتالأ ةيانعلا فاك اهفارواستدقو |

 || مالسلاوهالصلا هيلع هنأ انلورفاكت نمؤم لقال. ماللاوهالصلا هيلع هلوقل (ىذأشلل فالح هلوق)
 ' || ىورامدارملاوانئامدكمهؤامدوانلاوم'اكملاوما نوكتل دي زج اوطعأ امنا ىلع لوقو ىمذياطسم لتق | ىفانإ": 21

 . || نوكفرناكي ىذالو نمؤم لستتبال لاق هناكفةرباغا/ ف طعلاو هدهعيف دهعوذالو هسقاسل ىرحلا | عشر ١ (نمج رب فل
 : : 92 رطوململادهعلا ىذيدارب نا ازوحلاق»نا ىدعأسل عفدو رباغلل ف طعلاو هلوقوردةرورضانمأتسم لع ا تدل

 4 ىزع ىذماهيداربناسعتدهعلا ىذ نمل بملاةدارا باردست | اذافهرباغملا ىضتقي فطعلا نا هعقد ١ ساير 0

 "|| دعب روكذماةرابعلا نال تحت نمنيتطقنب ةطقنممبب قايسلاو ثيدعلل هقاي_بىف ريصضلا نارك ذو أ سيب: كلو م«
 . أ! نعوئبتا لكلا نم لكلا لدي هقاسس نمل ديهدهعىندهعوذالو هلوقو هلق ال هبل دتسملا اطفال كلذ هقلار تذناو اي
 : هدهعدلادهعلسو هيلعهّللا لص لادهع لها اف ىلع ىلاريسالاو انأ تقلطن لاق دابع نب سدق 26 5
 0 مهؤامدأفاكت نونمؤملا همفاذافهقس بارق نماداك :أفاذ_هىناك ىف ناك امالاال لاق سانا ىلا (دلولا 4 ب

 1 00 ا لإ ا
 . || ىلب زثيدحلا,دهع قد هموذالو رفاكن نمؤم لق. المهاوس نم ىلعدي مهومهاندأ متم ىسوأ كاع 10 17 0
 ! 1 مهاندام مذيب ىيسدو هلوقو ع.ضولا هيدىلعدب زئال في رشأاةيدنا مهؤامدأف اك تت هلوق نم دارماو * نو يب 20 ولا

 ' [| د ازوضع مهىأ هاوس نم ىلعدي مهو لوقو ةرحوأرح هنمأ نم. لتقنالف د>اولاوهواددعمهلفاىأ ' تايه لاو
 ' 1| انا_قساالامهتدبةاواسإلا ساق هلع نمأتسملا لقب لد (نمأت لا. نالتقيالو هلوق) مهاوس نه ىلعأ سار هل

 . || ىنالاهبلمعلا مهحرمص:] ناسدتسالا ىلع لوعب نا ىتشو اهربغو ىتعو باد هور رد جملا ماسقل| هلم
 | هتداع ىلع فنصملاهعبتف ساسقلا ىلع هنتم قورسال: مرصتق ادقوا نم هذه تسل ةطوضم لئاسم |
 رحاب ل دقي للا نا ف بوب ىأ نع ءالمالا بامصأ ىور و رد قتاملا ىتح نوذلاةةاعهدضع و
 أ هدنامرردلاة راعي عقو(ةسقت) ىوامطلارص نعنع ىوج نامالا ل جال ىذلاب ههيشو نمأتسملا
 ريغهنال ل وقرن اىلوالا ىحا دمع يشل ىلاق دسألاىلعمدلا موصعم ريش نمأتسسك ذو تملتقالا

 | عاجالا, اذهو (ةأرلادلجرلا لغو هلوت) هاريس: موص ميغ هلوق نادا تعش باحأو حلا مدلا موصعم
 "|| اًواشناوابتيداوذأ اوان ارامخلاب اهءاملوا ناةأرملا لقاذا لجزناىفلاق هنأ ىلع نع ىو رامالا |

 : ظ سغنلا ىف مرغو صاصق هر قاع الد> اولا لعفلا نال مص:الاذهو هولدقو هيد صن لئاغلا اوطعأ
  [/حورلا صاصقلا لحمو صاصةلا لحم فريتعمؤفاكتلا نالودحو رهمدحاولا لعفلا ب ب الاكهدحاولا

 |١ فارطالا نيب صاصقلا تملا ذو كلذ رغىفافاتنا ناو صاصقلا بجو مدا نقح ىفانواست اذأف ٍ
 لاقبالىأ (دلولابدلاول ال قبالو هلوق) عطقالا نءىتوج د جون صاصقلا لحم ىف ىواستلا نال ةفلتملا ْ

 . || بيجأو مجرب هبات ن مجوهو هتشبا قز نمنمواذه نيد قرغلاببلوطوةيانعلا ىف لاق هعرفب لصالا
 !هيراح قزاذاد# نابحش لاق الص اصلا فالذي صوص ىلع ىلا عتو هناحس هللا قد مح رلان أن :

 . || كقاملاقوهوق) هردلا فةبشراص كسبال كلامو تنأ مالسلاو الصلا هيلع هلوهقي كلم نال هنباأ
 .[لاقحامدعل (خئاصةمصقناوملوق) ىنيعبردأتلالفحمنال (حافسلارايرضعنبابالا تق نا |

 :درتت لا

 ا

 سول نع ب

 يب آ|ىى|ىى|ىىَى ----ج



 5 (نيكسمالن« ىلع)

 ىقبف ناعغل تح ىفاطخلابقحلاوةقرقح- هنممودعم لةلاناانلوالتاق زنا عرشلا نال (ىناثلا
 حيف اطخنا قححاو هاوص أطخملا هن وحن او هلوق نمر ردملا قامودبادحلا ىف اذك لصالا لع هريغف
 اروصتالفدإ ؟نودد4 ”اي ص خال سفنلا نودام فالت |نال(اهاوساعف دعم هلوق) ءانركذ اك نامضلا|
 سفنلا فالخدعلابتهَش

 مضخم 207007922322722 0

5 000000 
 «(هحوب والامو دولا بحوبام بان 2010 78 1

0 
 دعلا|هتلج نمو ة< ىهو لتقلاعاونأرك ذا سوماقلان ءىزعهي لف لمقل اي لئاقلاداقأ نم دوقلا|

 هثئاربم قست نم صاصقلا قس وىلش كلذ ناب ف عرش مج وبالدقو صاصقلادعلا بج ويدقوأ

 تفوتساة حولا تدرفنااذاو ةمناخما فاك ةيدلا اذكوةجورلاو جوزلا هيف لمت دي ىلاعت هلا ضن ارقىلعأل

 ءافتناوافلكم لتاققلا نونك ط رش (صاصفلا بح هلوق) ىنأس الك ثراو لكل تدذ.هنال صاصتلا
 ءافشسالمكوتلازوحالو هملا رو دنموفغلا نا اسال تومنلا بوجولاب دارملاو كلملاوأدالولا ةهمْأ
 رردهتغ لاحة-تبان ”وفعلا ةبشو تاهمشلاب أردي هنالى فاشل انالع لكوملان مضصممالا صاصقلا |
 دصقامهنال هنفدوقالهباصأو دمغلا قف هغ .ىدمغنا د عالجر يرض ىحناوولا لاف (عرسف) هاخو

 ندةفر 0 ءاةملك ةطناضءذه (ديبأةلا ىلع مدلا نوقع لكل تقي :هلوث) ىوج ةحراح اءهبرضأ

 5 !|لعالاكشا ادبعهنب| تق دري لاقب ال ةيانعل ا!فاككفس د نأ هعنم مدملا نقحو صاصقلاهبحأ

 كلذو بالا ةمرحت اع نكلواسا : أ صاصقلا كلذ بج وب لوقئانال ص اصقلا تحال هناف 5 ىذلا|

 نقتل ل قو ةرشللالام بقت !هنالديدلا تمحو ناو لش الفاد مش نمالا ناك اذاو ضراعأ
 رردلاىفامل_ادءاةاطمال لتقل اهىلارظنلاب مدلا نوقحم نوكبن اذار ار ىوجو ىل 3 نداهش لطبتالام |

 ناك نال تاسقلل ىنجالا نم صتقي ةنافل وتقملانعىنجأ ادعلتاقلال ت5 تاءانحلا تاكنمأ
 لمة نوك,نانمهعأ اذهنأرهاظلاو تابانملاتاتكنم ىبساعف ىناولا ةمالعلا لاق ادمتدلتق ىنتحالا |
 ل يي اضنلارمدلا موصعم نوكمف اضي أ حنا دعب ءابلوالاوقع لاق المدعبوا محا |
 لوعفملا مسا نم موهفملاردصملا نم لاحدبأتلا ىلا ههلوقو طلاب ماد « ىنمي ها قرالاراسإ

 ادومءمىأ ادعهلوقو انقحىأ فوذحم فو هواة فص نوكي نازوحو 2 مالكرش هنلاو |
 لتعلا» 0 ريغو حا راشلاه رك ذامو ادعالتق ىأ فوذجرد هل ةفص ادوصقمىأ | ْ

 نأف (ند م نءدسأتلانو هلوق) عاملا ىلءروص ةءاريثك اكن اوالاردصملا* منن اب بقعت

 ديرختلا ىفو هلوق) صاصقلا نع يملا ةاواسلل لب زملا ب رحتار اذىلادوعلاب ةحانالا ةهمثهمدف '
 ها ونمأ 0 0م

 دمج ىلع ه.تلقم ىحوس ىلامر 5 هنافلاز اا

 ىدنفأى او ٠ دسلابر حتا لتقءالىوهفمىفو هي هدعانأ ىتا هولتقتالو
 ( لدول لاقي الدلابدبعلاو رحاب رجم الاعت هلوق ىف الا ىل 5نيلسملا عاجاضرحتاب ديعلالتقامأو |
 هنأ. بيحب ىفاشلا نالدسعلادبعلا ىلابعت هوةل رم ابدمعلا لتةبالن!بج و زفانو 21 ىلاعتىلوق |
 نال ةودو و مشل حاضي |ةدايزبررد صاصِللا ن اصقن ىلا تواغتلا عنمالف ناسقنلاىلاتواسفتأ

 هد .رط ىلع اكن او رعتعمرسغوهو صنلا فال ىل- ءليلعت هنا ىزع همق 0 0

 | ىفاتلادنعلو توكل فكما نوكمن اصنلاةل الدف ف امرت نال هنالاننعش لاف ىمهتنا صن ةلالد |

![ 



 0 (نيملا عة نمتلاثلامزحنا) ا

 تحت لعدفل الاىلاارطتأطحهنال (ةرافكلاوهلوق) ةفشنح ىالافالح ىتف اشلاو نيبحاصلا دنع
 ا ىقبع كلذ ىلع ةءامسلا عامجال (ةلداعلا ىلع هلود) ر ردت الااطخائمؤم لتق نمو ىلاعت هلوذ 0 لع

 هلوت) رابتخالا نرد ةسايسهلتق مامالإف ةنمرركت ناالاءتل الارطت اطخماب هبشا (دوقلاال هلوق) ل :
 قاطعنو دصقلاىفاطحن ىلا نيعون ىلا عودتي هنالاطخملا ىعون دحأ اذه (اسب رحاصخق#ى .ربناودوأ قيمز كاتي كلوز
 امئاو همردصقام باصا ثبحلعفلا ىف ئطخمل هنالدصقلا ىفاطخملا لق نماذ_هناك امتآو لعفلا ادن ا ا /
 ؛ |انماولاهرردلا فاك ادبعواو (لسموهاذاوهلوق) اب رحلسالا نان ثمحنطعلا ىأدصقلاىفأطحا ناممر طهي “ل
 ا اروذعم نوكسفدصقلا ىلا لعفلا فأطخ اهنافاطخلا نمىنامل عونا اوهاذ هو (مجااضرغواهلوق) | كم 0 هوا | هتيلامال ه تسمدآر رتعملا نافية اعلا ىلع نوكم ال ل اومالا ناعو لام دمعلا نا مهوت عفدملا دعولو لاق الي 0 كي
 أي ثيح تافرنآ اعضومراصأف دس نماعضومبريشلايد_هئاذاامفالخ لما فالستخالا | ىرير "يو 00 نام
 | نالزنمعونأطخناراصامتاو رذ_عبالف ءدوصقمىلا عجرباعفدحاو ل ندبلا ع.جذا صاسقلا يي افكر
 لسعفلافوادصقلا اما هلوق نا ىلع هسننتلاهدارمو رردسمانلا نم,ريغباصأفادمص هنظاممدآىربأأ . عير 1 ل | نأب عامتجالاواركذاكدارفنالا ىلعأطخن اامهنم لكف لمت حراوجلاو بلقلا لعفب فرصتي ناسنالا | نووي 71ه ا
 || طعوهف ةناناوهريغقتع باصأق ل جر ديدارأ (ةسمتت) هداز ىيزع عج ا ةعنامالولخ ا ةعن مدل صفنم ا
 راضءرن [نتحوتفملا ةلمهملا ارلاو ةمدعملا غلاب ضرغلاو ردلاىناك اعطقدمف هقنعولوةيانعلا فاك كا 0 0062
 متدراصأف اضرغحروا (حااممدمهسلا باصأف هلوق) ىد_تفأ حوت هلا يري ىذلا فدخأ محم“ 3 دز تهوس

 ردع 6

 ةىشىلا مئانلا دصق مدعل أ طخ اذه سدل تاق ناف (ملا ل جر ىلع باقل ا تاك هلو ) ىناترعلا نع دي 0 م
 المل اكل عفش لفطلا لعفك فلتاامرامض بح وة ةدقح هلعف دوال تلو هدوصقملا طخ نو ىح 3 ور فم

 ةخلابملا كرتلمثالانعىرعنالو هلوق ةنب رقادعلا لتغلا ىأ (لتقلا ئاالهلوق) ئطخملاكرو ذعم هنال ||( ا مر
 لعاف نالديدملاو ةرافكلا نمئثهمف ب<ملاروط م نكسح لول هنالاطخا دق ىف روطمملا بك_ةرادهنال را لإ
 ع 0 ا 01 00 - : رم د/ . ها

 رغارفاخ هلود) هنانملا نع ىو#ج مئالا هموت ىفو ةرافكلا هملعتدج ودقوْئ م همزابال جانملا ناكر زر : "فانا 31

 لتامر 0 4/1 ذا
 م

 "|| دعنملستقلاعاونأ لكىأ (اذهالاافلكم لتاقلاول ثرالا نامرح بجوب لككلاو هلوق) رابتخالا 0 7 "| اذكس راق عوقولاد#ن اذا [كراصف هيفن ل_تق ىذل اوه براشلا نال هتلقاع ىلعالو هدلعئمالف | تال >-/ مان ةلعلور
 |لتاقال سبل مالسلاهءلعملوقل ثرالا لتاقلا مرح (ةست) نونحناوا ىصلاباما قمن مدنال كلذك ئ اءوتعملانوكبن اتش و ىوحا لأن ونمو ىصلا نع فلكملابز رتحاو ردو ىلي زهماكحاىقاطخملاب تءاترإز | ىلموه ىفاشلا ىلاقو ةرافكلا بحودالاكملتق مدعل كلذ بجودال هاف بدس لتقلاالااطنو دمج همشو 0
 | لاق كلف نماولاقف ماةفاهضع ب هوبرضواهو كذ موملاو ةرقدلا ةصقرك ذو هلت قف هن راو همخأ نبا ناكو ل : .؟منيوقلا ريثكلامهاو هل داوالا-عقع ناك ل يثارسا ىنب ن مالجر ناربثكنباريسغت فو ةرقبلا بحا صدعن ثاريم يروفرف هد“

 | اذالعت هلوق) ىحلا دمع يشل طخ نم حلادعب لت اق ثروت لفاشتشملام نم طعب لواتنملام مت همخأ نبالاذه ايلا .

 ىذاشال

 35 ْ اطئام ناصأ فالجر دارأو أ ريغ باص أف الجر دصقو أ الدر باص ف هءارو امىلا هنعز و احتوا هنععجر



 لل 3 (نكبسال:هلع) 1

 ا ددحلا نمو عجرتلا فلتحنادقتف ةصالخلا نعةملال رمش ىفاذكحرحلا ةغمنح ىنأ دنع رتعملا ذا عصالا|
 | ىرخأ ة باور فول ملا دصقي وةداعل تقلا ايبدصقبالةربالا نالر امتعخالا قاك ةريالامال دللي لتقلا
 قكيروتتل ءاجاو ىتدحمل نعهمفو فالح ر كدر مغ نمردلا ف مزح هيوالفالاو لق لمقملا ف هرب ال ابزرعنا أ

 لممتاجنال (رانلاوهلوق) هيقزاللا بصةلارشق ىه (ةطيللا نمو هلوَح) رانهيق نكي ناودوقلل
 لح مدلا اهب لا سو ةأك ذلا ىف هعطق بك ام تعطقف مب ذا ف تعضواذا اها ىتد>ءاكذلا ىف ديدحلا لع

 0 7 نانمي ص اصقالابجج ومادععاهب ل تقلا نوك ىقرغالو ةياهنلا فانك لحالمدلا لس مو مسا ناو

 0 كلاي ٠ كقدو زر .” فم /ء ىبناكن او تامىتح شازف بحاصر-اذال مالا ذهموب نع تامءاوسابفءاقلاو اهب هقرحا نوكيا
 4 5 0 (ىقد, ||ءؤزازقخ ادم :مانمؤم ل تق نموىلاعت هلوقل (مالا هلوق) هينا اى اك لتقبل تام بهذو

 ان كر م. ..اكأوإ/ | لال هلاتق هلي وأت ناكناواذهورفكهلاتقو قسف نمؤملا باس مالسلاوةالصلا هيلع لاقو هيلا موج
 فل 00 . ومو | لتاةلةيوتلا ىربال سانعنبا ناكاذهلف للا لتق ىنةيانحلامظنع ىلع لدي دياهنلا ىف اكمرهاظف همالسا
 بيبر كيرا تطور نمؤملافابهجوم نال نموملا ةصاخةيألاو ىذلاو نمؤلل ماع ىعدملا لاةبال ا هلوقب ذخ أن ناودعلا
 00 3-5 0 ةندلو/ دول ىل هته زتعلل لل ديب "الا لق ناف ةمدعلا ىف داو الا نقتحتأ هتلالدي ىئذلا فو صنلاةرابعب تدث
 فوزر > 0 1 ىلءاهمنت ديدشلاد.عولاوا ثكملا لوطدولخلايداربوا لحتسلاق كاذ لاق رانلا قةريبكلا بكترمأ

 /الإ لاو ن7 |١ حرش فاكرو مشموهو سذملل همالو.دوقلا همجومىادوق دجلا ثردحدقلا دارملاو ىلتقلا ف ضاصقلا تاي تنور كور مكر دتك ىلاعت هلو ةلانمعتم ىأ دوقلا نم لاحم لع بصن (ا:بعدوقلاو هلوق) ةيانحلا كات مظعأ

 صيصخت ناو هن قلطملادسقتزوحالف دحاورمخ ثن دحت انا نم رردلا ىفامو لك الان ىزغالرردلا ا

 2 4 / 2 ا 4 الق نامسلا هم : ةةرممشلا ّدا نمو هلوقل ةسنلاباماًدرز وحال صصخ نا لءةدحاولاريذ بالا ماعأ

ن اوهلوةلهمستلاراماو هل تاقُدلا لقن عم ناسسلا انمزلنال هنا نمىزعوركذأ
 0 كا الفلا باكلا ماع صيصخق

 2 0 كانو [اديسأتلا ىلع مدلانوقعربغ لقولام هنم صح ل. الوأ صصخع) ماعلا نا لسنالانانم ةيلالضرشلا فا
 5 ١

 «كرح 3 .

 ىالوهحلا هغيص ىلع (ما ع ناالا لود ) ما كإإلم هبشو أدالو هش هند وهن نءلتاههنم ص وأ

 لاو 0 3 0 هناالاضت أوذعملصلاو لاككلا نبا نعرد 0-2 أواةيدلا لثءولو'ئد ىلع ماصدوا صاصقتلا لوو فس ناالا|
 نأوو حالا علل درب اناحيوفعلا هل نسلو للا ةيدلا ذأ ن مطصال ار اتم مامالافاددع هل ىلوالام سل قولو ةملالم رمش ل ددأ
 او ا راتخي مامالاف هلوقو ىلن زلا نع ىلشالام املا باقنالو لكلا طقس صاصقلافصن نعىلولاافءولوأ|

 لو 0 0 / | دامتيام فالخوهوةيدلا نم لقأوهام ىلع سلا هل سبل هناهرهاظ لا لةةلاوا ديدلاة أ نمصالا
 هما فيلا ةلارم. هلل: مامالل هل لو الا دعالجر لق لج ره _.>واالامودوقلا بدوام اب نمهصنو رردلاةرامعنم

 00 000 يب دسقت لاب نا قيةيدلاردق ىلع ناكاذاامصوصع ملصلا,دارملا نوك.ناالا مهللاردلاوؤ هلدمو لا طصلاو

 نإ ةلمز كر , | ادعلتقلا بحومسلىاةوت) ىذلامنمدلاموصعم هيدارأ لوقنوا هلوهفمال للان ىلشلا|
 ها 0 ادع ىرحنارادىف ملسأ نمل تقو | ادمم هبا لتق اذا تالاكالوأ صاصقلا هبق بح ادهم ناكءاو د( 0-0

 ل مد دةرافكلا هيلع ناك ادعوربغل لول هلام دلوو اهكولم لتقول ةيناخما ىف نك ةراهتلا نعرر دانملاوحابسلو
 ١ ون ىعدا ناكفاطخل ىف همل اهتم سمادمملا ىف سفكتل اىلا ةجاسحل نال(: :رافكلا بعت فاشل لاقو هلوق)

 مرر - تام || عرسشلا قةرافكلانيرعت نالوا طن تالف :دانعلا ىنعمةرافكلا فو ةضةريبكهنانلواهءاحا ىلا
 20 هلا فاضالاو لتقلاب جو م هلوق ىلع فطععفرلا» (هب.ثوهنو) ةباده مالا اهنعيالفدالا
  هقيقحلا ىنهعافتراو هماقموه مقا فاض اف ذحا سف ادم ل تقلا ه.ث بجومو ريدقتلاو ضوذحم
 1 ؛هاملاو نيل فب وهو حراشلا جب زم ىذتةموهو لدقلا ىلع افطعمرحزوحو ىنيعلاهرك ذاذك ءادتالاب

 دسصقر امتعاب ةيدعلا عميق نالدعلا هش ىعمهريطت ىأءاملا نوكسو نشلارسك. نوكنازودعوأ
 لت: ةلات [تسدلاهلمتسا ىلا دلال نال لمقلا ىلا ءهدصق مدعرا.تعاباطخلا ىندمو برضل اىل !لعاغلا |"

 ٍ ىأ (هلانالخ مه دن ءدعوهف هلوق) ررددعلاه شر أط ناكفةل "اب لعق لك لادصقي اغا لقاعلاو |

_ ١5 
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 53 دعا :

 تا 3 000
 0 0 كيور :"او/

 نب ب 11
 0/1 ت7 ىو 1 ل

 هلي هسا كن 5 2 2 / ٠ لإ
 5 فو ل 7 » 3 ع

 ه( رجلا ل تزور
 7 /زج ا 3 إإ

 فو < دامحمي

 0 طحلو كير تهرب /
 مح 1-0 5

 5 001 م
 3 مرر .-<لو 1

 4 1 نر
0 6 

 ركزو رح رب لح
 0 . هز +

 7 0 «كع

 + ل
 «<يبيهر < يللي 1 6 و

 امي 0-6 -_--

 1 يا دل
 و اىد ..  فه
 ىف دمه“ 2 و4

 : 7 : كوريين
 نم ول
0 
 5 د

 (نيدملا تف نم ثأاثلاءزحلا) ع ٠

 اةموعت اى مقاول هلوق) ىوج صوصخما هر ديرأ اماع نوكم دف (مئا مرن لعفلا ديان ايدارب هلوق)

 ا ريضالو لاومآلاب قاءتاعةقرسسلاو بصغل ا اوصحو اعطق ىممد ىف ااوالّ مس لوالاو (فارامالاو
 | دارلاناك ثي>اذهىلا هجاحال(خلااهعجاساو هلو ) ىماسالا ص صنت ريع فرعلاذاكاذف
 | تقلا ندد هلوق ) ىوج ىردصملا اهانعم ىلع همقانهنإ انحا تناكول نا اذ هلا باتحامخاو ىدام ةيانجلاب

 | ىلاعت هلوقل ىأ ةبردصمامو لماعتلل فاككلا ( ىلاعت لاق [كهلوق) ىوج ىمعلاو مسالا نيب ىأ (بقلملاو
 ١ دوصقان الى وأ ناك-اردل !ىناكم دف سفنلا هلسو لالا ناالا لاقول (متادهسسو نهرا نا الا هود

 أ ءذهه نماهريخأتل ه>والف ةن_لاو املا ةعورشمابنا كشالو تانانملا ماكحاوهاسمتاناسلاب
 لفي قلعت اعامرنم لكى ثحين و نيفاكملا اعف نهةرانحمتاو نهرلا نمالكن أب تءج اناو ا
 1 || ةوث) ىوج عدقتلاف فاك اذهودرانجتارظ>و نه زازاو + فك شالو سنا ماكحالا نمفلكملا

 "| ةيدلاو صاصقلاوهو (عو رشماهكحةيانحلاو هلوذ) ىوجندلاوهو نهرابسىأ (هددسو
 1 |عمىو+نيعو رثعاسلف ناو دعلاو ىتءلاوه ىذلاامدسو هيانحا سفناماو ثرالا نام وةرافك-لاو

 ١ | ىوع ةعيصق مدقف هلوق ىنءافلاو تارانجا باك ىلع ىأ ( ه-لع نهرا مدقف هلوق) انك ةدازأ
 ا [|طوسنملاف ءركذام ىل-ءو نورخأتلاهراتخاو ىزارلارك, ىنأ يسقت اذه (هجواةس+ن ىلع لتقلاهلوق)
 1 | ىرجاموبدسب لاقلارك ذيلودمناعمت ةثالثلا ىلع ءرصتةاامتاهلماودمعلاه.شوأطخودع ما هثالث

 1 ىردخ ىرحامو ةرشامم هبف سدل بد لة ةلاو ورش أم لتقلا ماكحأ ناس هدصقنال اطلاى رد
 / ا نايدارملاو ١" تيتا ابا دل م اسعد ناكنا واط

 || الص لتقلاو دئرملاو ىرحن ار دقو صاصقلاومجرلاك ريثك حاونا لدعلافالاو ةبث الا ماك الا هي قلعتتام

 ١" لعفالبحو راقاهزا ناكناو قولة لعف ىأ حو رنا قاهزا يروم لعفوهو قءرطلا عام حف
 "أ وجو مجرلا نم مسام ىنع عاونال اهذه ن ارك ذىناولا ةمالعلا تدأر مث ىوجوررداتوم ىم- قولغم
 : نذانابتوكل ةيدلاالودوقلا ماع ترتيل هناريغىزارلااه كذ ىتااةسلاماسق الا نعد_جراخربغ
 1 ناسا برضىأهي رمذدصت ىأدمتوهو» رب ديه رد صمأم( جالسا هب رمد دعت اموهو هلو5 ]حلا عرمشلا

 ١ .[|| ماقم يق ارغسلاكهرئاظن ىفاك ايست هماقماسلاغ هلة دعملا ةل الا ل امتسا مق او هيلع فقوبالدصقتلاو
 3 | لودقملان ىل لا فاك لقعلالادتعا ماقم غولملاو نيليدسلا نمهجيراسخلا ماقمام لت د م ونلاو ةقشملا
 : ناكنماذهىلا مجرد هو انضشلافءاز-الا قرغتو حرحتو لتقلااببدصق هلآ ىهذا هل صدقي هقدننلاب

 37 اذهو عاست برضا اب فن صااريست ىف تاق ناف صاصقلابحورالا عاهل تقلا نوك 2 2
 1 1 حماستلا نمادص# هبرضةةراقولا لوق ام خالو لاقادصق ىدآ ل تفوهو هلو دعلا ار ردلا ف فرع

 ]| قاهزاىأ ب سملاداراو بيسلاركسح باد نمهنافحماستلا نمءاعدا ام يسنالان تعش لاق تاق ىسبتنا
 || باحاىفاولاةمالعلا تيأر مث ىبهتنا ادى قلانمع سدل برمضلا ناك ثالفالاو ىوقلا بمضلانحورلا
 ' || لعفبال بر صلاينوكام بابلا اذه ىفربتعملا لّدقلا نارمالا لأ نم لعل ةياقولا بحاص» رادخا اما هنأب

 1 أ دارملاناموفيهنمو لتاسقلاوا لوّقملا ىلا ع.جار هب رضريع# نالدومقملا يداوم هاوس ع ١

 1 قأيساك امسءاقسولكرغ آل عفبال بضل اهلوقو ىسهتن حو را قاهزا ىلا ىضغملا لعفلا برضلاب
 |دافتس رخ [لعف,ال ررضلاب ل صح لل! نوكماهفن|لاقي ءاسعأ# :رمالا لّوأ نم هلوقب زرتحاو
 | سامتو اديدح ةدفصد واريدكت ثخواريبكر عج هلتةول تح (ددحماك هلوق) حالو هب هلوق نم
 | ىهريغو سافل اكههمشد امو ديد حلا ىف جرملا ط رتشن الة نانا ىفو ةفنح ىأ دنع صاصققلا بحال
 | هوحتو ديد انبرضلا ىتحرحلا طارتشا مدع ميج رثقرهاظوهو ىلد اور ,ردلا ف اذك هياورلارهاظ
 | ىواسطل ادراو ر ىل.ءف ةفسنح يأن عىواصطل |ةياور ةياورلارهاظ لب اسقمو هيو رلارهاظ هنوكسل
 ًأوهو ديهشلاردصلا لاق حر<اهبدص دل 1نوك.نادهدارحواادوهوأ ادي ناك ءاوس حرج اربتعب
 0 و ووو و ريو ع تح

 - الا
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 (ن كح مالنم ىلع)

 ريصب نرازلا نال نيدلا ف ع و. كلاري_سب دب زاذا نهرلا نا انلو نيدل ا ىفةدان زلا ىل عن هرلا ف ةدايزلل

 ندلاق :دانزلا كلذ كحالو ن.دلا ضعبب د نهزازا-اذ 1و هلطاله.:عو.شااو نيدلا ضعت هد انع

 أمريوز نايءاوسةحوككا اورهاأدع نغماو نْغَلاو نهرلاةدابذ ف ىأ ن نهرلاق فاش !اورفز عم فالخلاو

 أفلالا مسقني و عصن حوزرلا ل ةوروما كلذ هنم ىرخأ ةمأ ىلوملا جوز مثر دقمر هع لحر نمهعمأ لولا

 ار دك 5 ( حارخ آاديععفدف هلوق) ةناق وهيادهو عجم سئام_ملعا

 ءاحم مهرد فل ]أ ءاد.عنأ 0 نهرلحر اخت |ىفامل هقالئع كلا ناك هفالشم ناكولونالا

 ندلاب كل مهدي قمادام نهر لو الاو ضد هاذا كا ذ حد) هنا درعلاناكم ءاهذخ لاقوةيران هارلا

 لمآ نغارا لع لوألا رانهر نوكي نانءاقوالا حجر ىناثلا ض.قاذافئيثريغ نم كل مس ةناما ىناثلاوا
 '(لوالا ناكم اع ىت-حهلوق) ىتنالوالاهععال هسفن هعمتإ كال هم ثا دول انهر قالا نوك ودرب

 لوالا ناكحاذاو ضدتلا ضةئبالا امقبام نع جرتالف نددلاو ضرةلابهنا عك ىف لمخد لّوالانالا

 لبق مث هنامص فى هال دلو الا ل ازاذافامهد>أ لوحدنا. ضرامه اله نف ىناملا لريال هنام<ىف

 |بوالق ناع#و ءاقمدس | لم ن ن#تراادب و ةيامادب يتاعل ا ىل 12 نمره ادب نال همذ ضمقلا ديدحت طرتشا

 ضو طقف ةرلاملاوهاسمتا نوعذملاو فرعاك ةناما هننعو ةمشاكح رمت ن نورا نال طرتشنإ ال لدقو هنع

 ن#ترملاديوهباوص ناعجوءافيتس ادب ن هارلادب و هلوق ن مرردلا قامو مياحألا ضتعو# بونت ةنامالا

 الا نيدملا طوقسل انام كله نه :رلا كهف هل همهو وأ هند نعنهارلانمترملا أ رب أولو 2م ءاالرترشلا فاك |

 رردلاىف هلوقر هاطل فالح هلومق ءاربالابنيدلاطوةكطرتشد الو عئملابامصاغريص, ف هي-اص نم هعئماذأ

 أولو ىهتت هدر ديرب هدروو أري تكسف هنويدمأر أ 50 عم !المرشلاىفام نيد

 ! نع ملاصوأ انبعنيدلادنوترملا رمد :وأعوطت < مزاعوأ هنهار
 اةيادما فاكقرف || هح وو ىَدأ نم ىلا ضقامّدرو ن دلابكلد نهترلادب ىف هنهر كلهم هن ىلع هند

 ةدئافلا مدس ءلءافتسالاردعت هناالاس جوملا مامقل طقس الءغ. .ةسالابوالصأ نيالا طةسءارنالا نأ.
 ىناثلا_ضةتناف لوالاءاف.تسالارذعَس نهرلاكلهاذ انهناق هسفن ف :ندلاما ملام
 ىنعمىفهنالندلاب كلهسو ةلاو 21 تلطن ند للا كله مث هريغ ء ىلع نيدلا نمت :رملا نهارلا لاحأ اذا اًذكو

 لاقتيادملا قا ذكهلعلات هلا ىلع هناك امون .للا كلم نع هيلوزنهنال ء ءادالا قد رطنوع اريلا

 ةلاوحلا لطمتالنأ جذ.فالاو نه رلاةعف نمت 2 سلندلاناو حلصلا| نالطب مدع هدانا

 بوحومهوتلنيدلابكإمنهرلا كله م نيالا لوطنه منا داهتس ا لاردد ىف

 سءع# طوسلم ن عياد كا نك ءادهلا نهقلطأ اذكءاربالا فالخم همامق ىلع قداصتل اء نيدلا

 نمندلا شا ام هقداصتب هنال هياما كا سا همت م نهر | كاله لو نيدالنا ىلع ء اقداصت اذا هعالا

 دقرردلا باص ناملعاو ب 0 ارك ذو نيدلا نودي تال نهرا ناسعذو لصالا
 اضن ءاربالابهطوقس مدس ا هوكو ءافمةسالاب طقس ال ندلان الأ رد ددددإلا ضان
 8 ةمموةكوودانز ناهداز كى عر ؟ذانه رموهرغل ءاربالا هفلاذع ىلع صن ثم>كالذ نضال

 1 ا ا ا ا ا 00 عع
 نم 1. وع او نص جب نوع ا دو هع هيل لا انبت راك هع نإ يع

 22220952 (تارانج ناد تكا رة

 نم هني وأ هلك ذل مسن نوترملا ضدق

 هده
 2 يعد 00 1 جدو ماك خم
 أل دع دم دم ول نك ير دم دم ج6 07 رنج لو هل هزم 6 تك نجح اج 2 كدا ١

5------------222 2027022222222 
 وشد هلو ) ادعت د رملا ةاعارم نمو أ او دو ىو<ر مثلة اعارمربمضلا دو (ةيانحلا ىأو هو هلوذلا

 نع مرعا هو ) 50 أ (صخددو هلوق)ل ردصملابلوعفملاة مه“ ن .م (مثن يحل

 اادهقىأ (ملاةبانحتاي دارس اهقفلا ناسل نك او هلوق) رردسفنوأ لامع قلعت ءاوس )ل لعفلا

 ةيلالس ريش ةيانحل ابلغ اهقفلا قالطا عههفرطالو مد الا سفنن قاعتت :ال جنا تاءانقسالاو باككلا

 اساق (اممف زوال ىفاشلاو رز للاقو هود ) ىجاب زو هب اد ه نهرلا هضم نم عنامرب غوهو ندلا



 نهارلا هه-تفق (مهردب نهروهذ

 نهزاث ابو هريغدن 1ع ئ لو مهردد

 نوك« (فوصلاونيللاورُعلاودلولاك
 | حنهر)ءافلاىأ (مهونهارلا)
 و) نيدلا وتس حسيت (لصالا
 (اناحمكلوم) ءاغلا كلهول نكت
 لاقو هك الهين دلا نمد طقسالو
 نهرب سل ءاغلا هللا هجر ىيفاشلا

 أ

 ص.صخ مهلا هجر كلام لوقوهو

 ىلارشب ركذلابةروكذملاءاشالا هذه

 ا 0 مس

 | لسالا كلهو)ءاغلاىأ (ق:ناو)
 : نيدلا م ءاغلا (كَ

 أ 24 ءامنلا هع ىأ 1 2و ىلع

 | هعق) لع(و )كفل اىأ (كاكمفلا

 اه ىأ (طةسم صقل !مويلصالا

 ا ةصح ندم ن نء)ط قس لصالا باصأ

 (كذ) ءاغلاراصأام (ولدالا
 : ناكاذااذه (هتصعءاغللا)ن هارا

 | ضقل مون ةيراجما ةعف لثهنيدلا
 نأب _ | نيدلا ناك ناؤ لقأوأ
 نوسة لل فو ةنامنيدلا ناك

 ١ ردقلا مسقب نؤرثعدلولاةعقو
 ١ اه نوءسكلدو امرماع نوهت

 هعاسا هسج كلذو طقس ةفالا بأ 2

 هكتنا ناعس كلذوءا 2
 )ن هرلأ ق ق:دانزلا عصاو) هنن ,هارأ“

 َُ ةرميع همج) هرشعد أنوت نهر نأب

 ْ انودهرم نوكمارخآ ايون نهارا داز
 | اذه (ندلاىال) ةرسثعب لالا عم
 0 لجر هنر وص سايقلاوهو امهدذع
 م ناةثامدسةعتوةناعاد.عنهر

 نإ عحاو ىرخأ هنام نوجا نفخ
 ددلعأ !اريصن الهنا ني ةئاءانهرددعأ ل

 اهلا تامانا 5ك !نيدلابانهر
 دال هو لول ا

 روع مص الا رالب نان
 از 002

 ع ناعما كلها ذا ع نهرلاو علا نمد قرق ال ىل.:) /| 0 ه ىلد ءةررداض ع ءلادوع 5 لق دوعبال :

 كاسم نمهدلوتل (نهارلل نوك,هأوذ) ى-امردق ا.ونم لكمكح هدول : ثيح هضعب ىح مث نوهرالاو أ ا

 .نمئد طقسا الو هلع نامالف هلكفداز اههمل قنا كلاملان ذا هكلوتساولذ رح (ماخ الإ :

 | ]م03 نورلادب فشله ىح نهرا تك ه1 ناو هسمأ اال رثثلا ىق 5ك طرسش اان هقملعت روف .دلا

 -عون مرا 0 ل اهدان رنا هد 3 ىلع 1

 ةئاخلاو ة.نقلاىف هلمو مازال ريوذتلا حراشف ها .ه ارعو ىلب زاك ه ك- ارال ان لاق ن ما

 ١ 7 رردادوصةمدقعلا تت افيد داع نمالا ل اقياماهفط ال عاستالا نال يديد 1

 ةدلوةمدل كفن منامعأ ى 3

 0 اهنا نالانا عكا ءاكفلا لق لالا ك الهدعتءال |كلهأأ

 (ضدقلا مون 0 ىلعو هلوق) نوما رلاه.كةفيامرسكي دقو تفل اثلاك- لاو حلت لاى

 ىرتشا اهضدق اذان 1 نمهل هصحال ضيقلا ل .هنافعيلادأوكدوصق ناك اذان هل اع عستلاو ا

 مون دلولاةعقو نعئالاو ثلث ازامدعا ىل_عن وه ندلا ن مدلول ة ص نال نمسا قوس و نهارلا ىلا

 ١ ةدانزلا ن'ىع (نيدلابفال هلود) نوعذملاع اساىأ (هعانس باه سم كلذو هلوق ) نوعضلاىأ|

 نالةص فدا لأ سفنامأو ل- 00 زلانا دهر نوكجوج ال ندهرلا نأ ىب-ع مضت "ال نيدلا قا

 (سايقلاوهو امهدنءاذه هلوق) اد لا فاك اعابجماةرئاجىلوالاءاضق لبق ةنادتسالادعب ةنادتسالا |
 وأ لاقو هلوق) للادجر ىوج ن !دعشالا ىل- عمق س انقل امدقام هللا هد- ه نوكت : اذه ىلعذ :

 هضصعل ن الأ صراف عويشلا بجوتندلا يتهدان زاان "0 2 مع لافاك اميفةدايزلازومت نذلاك |

 عومشلا تح ون نهرلا دان: زلاواندسن# عورمشمري_ةوهو فان ااسضتياو لوالا نسدلا د 0 ١

 ل طب

 (نيعملا خف ند ثلا كل اءزحلا)

 نهرووف هلوق) را هر تاك راع هحوا مامع5 هلا نا مهرد ناهترالا موهداحلا

 ةاشلاتتاماذ ام فال هردقب همكح دوعب لحما ضءب طصافافالغلايرر قب نهرلا نال (مهردب
 05 اون ص الدق كالهلاب ضقت عم لازال علا دوعال تاه غيدق ضد الق 4 ملا

 كإهول نك -اوهلوق) |اررد4ه- ءلاىرسف مزال حن هرئاو هل عمت هنال (لحدالا م نهرو و هلو5) دردإ

 هدأ :دانزلا تا أامو طقس لصالا ب اماه ضال دع

 "| نهارا ناكراصف هنم اعل ستب نوترملا لعفب نهارلا كلم ىلع تفلتةدانزلا نال نهارلا نم ن-ترملا
 اال نهارلا نذان نهرلادئاوزب نهترملاعافتنازاوج فنا لصاس او .نيدتلا ىف ؛اكءفلتأو هذمحأ
 م-متمو مع را مئادمغب هلءاعتو تلق العلا لاق اير هنالن ذالانولو عافتنالا» هلق نموت

اح ىف ىوهلا ناتو رشلا 3 ءريثكوا
 3 0 لم : الواناحم كل مهلوق) ىوتع اها عءو 0 شالا ةمش

 ا

 | نوكيال هناىفارش هلوق) طقفن ملا ف كلام فال نا ىنععلا مالكر هاظ .(كلام لوقوهوهوقإا
 ىتلادتاو زل ىن فالخملا نالاقافتا رسرالبما عر را ال ضرالا ة لغو نهرلاةرجأ ذك (حئاهمسك

 1 اما ١ 10 3 وكم ركلاو نعل اك ةلضتم تناك ولو نهرا نم
 نهرلا نبع ن نمداوتبام لك ناىواتغا لاع مم نعردلا ىفاك لصالاو هتشر و نمال عملا رمش ن ءىوحا

 واف (ملا كاكفلا موبءامغأ ةعق ىلع نيدلا سق.نانهلوق) ةقدصلاو ةمفاك الفالامو نهرلا هلا ىرمسا
 اذك هلاكفلاب نيدلا ند

 ءكاكفلاتقو ىأ هتاوىلا قناذا ك ل 4 انةرو هجم رب ل : داب زلاو ضيقلا,انوهدمري_صت ن هرلا !نإلا

 ىلعو العن ىلإ مسقشي دأولا تومدعتالد اهتاذاىّجح رردنم' ١ هيف درا ا ممرات

 نم ا نيهاش حش ىرتشما ىلعهدر مالاب راصأ امو عاملا ن ءطةسدإولا باص افاهدإو

مدناعه ىواس ادلوتداوف ام-هردنع- ىو هباسعاف اغلا ىواس ةيراحز هرويروص 0
 

 دلولا لو ضدقلا موي فل أامعقن نالم 1 ةمح هنالةئامنشل ان م طقس : هناقدلولا قد ومأ 37 ١

ىأ(امهباعنومذملاردقلا مسقن هلو3) ىيعةريتعم ءلمكفل أ
 1 ٠ | (نوعسكلذؤ هلوق) نيدلاو ةمالا دق ىلع 

 نهزاو 06 !اىفنغلاكن هرلابابقندلا نال بأ ندا فدان زااز وح ىلاعت هللا هجر ف سوب

 ى



 عقول (نيكب.ءاللم ىلع)

 ا روس ءوعببلاالس ديالو هل نالاهفلت فاخ ناو نه راج ل سل

 رك ذو هعبب هلزاح عف :رلال_ةدسفي لا ناكو أ ىذاقلا عفرا |هنكء ال لت ناكول تح ىشاسقلا
 ١ هفلت عئاسلا ف اخو ىرتشا| !ًأطأةدجو ميلا 1| |ناكول هصئاهاذع ل فاض اردلاىف

 ١ دئازلابى اهي قدصت ردو وا ةبعش همف نال هر قّذصتد ”ديزأ. هعابوو هوارمشو هعيب زاحا
 نو. :رااماقر معاذ !نوكر !ارمصعلا نارلعا )0ع لاا ريصع ند رولو هلو ) *(ت 5 رقما ا قل سضصق) «

 هلام نهرلاقنن رفاك ناك اف سكعلاوأ اسم, دحو نهارلاوأ نيرفاكوأ نيطسم نهترملاو ىهارلا
 : راص لاق ثبح فنصملامالكق اللا حوأب هب هملاز ءاذكف لاننا ةيقايلاماسقالا فولاذ: لوأ للختأ
 نها رلاناكوأ نيس ماناكن ألم دفن همقالو هلام نا نوترلت لهف ه«ىفطب للخيل ناوه فتي الع

 م كل نددللا طقس كلذون ,هذتال ثح رمذقلا» تفلت ناو ات اوظرا ا
 لحب تسلرتلاو نيطسا | ىكلذزاحاذ او كلذ نوترلإو هبانحلا نم نهرا صيلخقك راصف لات ان
 !| هلئار ةاك نهارا ناك اذااماو هلا ةمسفلاب لععامنال ىلوأ دارا !قزوك<نالفمهلاةمسنأ نأ
 أاهلذنت ذه للا نهترال سيلف هةح ىف ةيلاسملا مدعتال هب ردا هفصتال هلاح ىلع نيدلإو نه راذخأ نأ

 نا ةصاقلا تر ىذرخ بصغولاك امصاغراص هنال اهالخ موب اهتعت ن اهلل نافا
 ىللاعم كرف ال لا موناهتعت تصقن نا هنيد نمةدان زلاعجج ريودعقلا سنج نمنيدلا ناك ١

 :دازلاذ هقرمدعملا ن اىلارس (ةرشعىواسإ وهو هيف 3( انش رمغلا دعت هياوص (رخادعب

 لش |ما هال تاردعلا علك ريصعلا نالر دسعلا همفرتشعملا ليدلاذك ى دأو عقلا ناصقنلاو
 صن نا هناهمف كتان رو ل 00 تعونال ةهملا ناصقن امهمفو نؤزوعوأ
 صقعنةودادزب هدفا علان أح أ وىجأب زلاىف اذك الفالاو نسدملا ن نهمرد- د طقسردعلاد ندئش

 4 طقس له ةنهقلا ناصصقت ناىف مالكا ناللمأت همقو ةءلالمترمشلا ف لاق هنا ههرد هردقلاداب دزان

 لععرلاو ءاذد , ١ نهرالالعت ن 35 ادتباعسالالحم نوكمام نازك ءاقب ن ءانقي ن هرالالع نوكمع قب علل

 تاوغل عبسلا ىف ريختي هناالا!ٍيفدقعلا قت. :شاقلا ردنا رههسي رشا ومن ا ىزتالا ا سا

 نكلدسفدةفرمختاذاؤاعح عتودقعاانالا هو ءاقب نه هرالالحم نوكمف ست اذا اكو تملا ف ضو

 3 (نوهرلادقع لط.الو هلوق) ليز دفا لاوزوا رف ةموقتلاةيلاسلادوحلاعووعب لالا

 ملذا* ءافب . اللاحم اص هنوكن م مجرخر متع | |. ناك ناو هنا ن الط. .!|مدهع هحو 4 المتر هح كإعو دسغي

 عببلالطد ال ضىقلا لمةرمتف اريمع ىرتشا اذااذهلو ىل !كلادوعب نإاددصد ةئكلاب !اموقتمالام قس

 ءاقنلاوءادتبالات لحمل ىلا عج راملوقب نا لئاَعلو دردلا ىف اذك [ذهاذكفالخ هتروريصلاة>ال

 امق ان لحن نوكب اعف كلذك هنأ  هنع باح نا نكعو لصالا كلذ ن ءفلذت اذه لاافءاوسدمف
 صعق ماذا هلوق) ةدانع لصالا كلذ نع لذ كلذاو فسو) الدش اكاكح لح ا لّدَش انههو

 نود ل ىواست وهو فنصملا لوقرهاظ نع لدع (هل» 8

 اهتعق تناكول هنال همدق (ةريشعل ةرمشعا|رتعق ةأشا ن نهرناو هلوق) ىعاب لا ءمائمدقال نعل

 )م 0 لإ تاغ هاوت) يدا نم هتصصانهر نوكيف هباسحناما هضعباضدا ذامتا نوكينيدلا نعرثك ١

 دا ازاعهدح قد نهترلل تنثةعق هل ناكن او هل هعدالئشن (اهدلح نوترملاغب دف هلوق) رردحذالب

 دازامنهارلاىدأ اذا -هسفز هرلا لطس لق مث ةعق هلئ هع لق ةيمدلج بصغولاك هيف غاندلا

 اذا ىد (اه- هردىواس وهو هلوث) ىنبعلطسال لمة و نيدلايهسمح نادل سدلو هذخأ هف غادلا

 نأب كلذ فرع : و مهردن ندرو يف نيمهر دلع هوب هتع# تناك اذااماوههرد نهرلا مو داحلا ةعق تناك

 ةمسق ناك هعست ةخواسما متعةوةرمع ةحاتعق تناكن اف ا ةعقىلارطتي

7 | 

 3 الم. نوكءامن ال ( ةرشعا نهروهف فوق ) هناص#:ور دل ادادزاباهص#و ةجقلا دامدزاىفالنتدلا نمد



 (نيملا هتف نمثلانلةزجن) 5
 ١ (هرمأنةئاعنمترملاهعانو هلوق) اطقاسحراشلا مالك ىف هربطتتق مهضعن هعبو ىو اد. همهوت ْ

 اءلرتودةءارردلا بحاصو جراشلاو ىناقثالا هيلع ىوبو ةعيرششلاردص هللاقاك ةئامهتعقراصن ادع
 ا هعارال هنال (ةنا_عستب نهارا ىلع عج رو هلوق) ىزعو ذاك مالكلا قاس ىلعدتقلا اذه هناي ٠ "مز

 اردقالا نيدلا يب و نهرلا ل كلذك ناكولو هسفنب هعابوهدرتسا نهارلان اكراص نهارلا نذاد ىمز ب د 0 57 5: : : 3 00 0
 عانت :راانالهباوص هعاباذا نهارلا نال هلوك نمرردلا قناه ىلا زا فاذكانهاذكف ىنوتسااما 1 5 00 0 1
 1 |نمهفام خالو ىوجالوأ ةثامىلارعسلا عجارت سدس ةناسع هع ناكء اوس ىأ (اقاطم هلوق) | يل 0

 (ةلامهعاسبالهلوق) حراشلا مالك ى يت امالوأ تاشاع عدلافءاوسو لوقي نا هءلع ناكذاروصقلا |. ” هم 1 0(
 ىلا ف لافت ادمقم هرمأولذا ةملال نمثل ىفاك اهب رومأم ريغهناملافةئاعدمقم ريغ عسسل انو .رمأدارملا نال 0 طقوم 7
 "|| نانمه-رسشىف ىوحلا هرك ذامىلا ريش (لوتقملا دمعلا ل دي هلوق) انطشرماالا ىلع فنال ناصقن ] تقي كر فام 3
 0 | فل ملاقلا لتقل تقو لو.قملا ةعد تناكول لب دسقب سدلص اقتنالاو ةءدمس نوكت نازوحو ةيلديءانلا| سم 2 ِح //

 ةناعدكتفيرفز لاقو هلوق نمقأ سام ةثاسوت هيد. قامالوقأو لس قاذك رردلاو اي زلا ىناككحا را يا
 وق نم بح رصام عمزارتح الل هنوك م هوتي فيكوامزارتحاهيدسو قتلا سيلف كلذ ىلهدازام طقس 1 كثي د تدري رجس توم
 8 صوص همالك ىف فالح ايدارملاو هناسملا ىلع ةدئاز لئاقلادعلاة مف ناكاذااعف فالختااذكو ْ ةليير بلان 0 7
 " ||( راسخ الواريج نيدلا لكب نهارلا هكتفا هلوق) ريدتفرفز فالح لعش امال نيمامالاو د نيدام ل. د | 0 56

 |لتاقلانالف ىنعماماو رهاطقةروصاما ىنعمو ةر وصامدو امملوالاما قم عاق ىفاسثلا دبعلا نال
 | قحىنامهئاوتسساىلا ىرتالا ةملاما نود ةممدتالا ثدح نمارحورمتعا حرمشلاو ةممدتالا فل وتةملك |

 أ ناكر هرعس عسجارتو تاق ل والا نأ كحراصف ةيانعلا ىفاك اضب |عفدلا قس ىفاذكف صاصقلا
 | هلوق نمرردما امو هماقم عوفدملا ماقاذا اذكفاندنعنيدلا نمئش طقس ملهرعسعجارتوامئاق لالا

 5 ذاك ىناثااء املا لادبا قفاوملاو اهريغو هرادحلافا1 فلا ةملؤالاماسقم تاق ىف لادعلا نال - يل ته/رإ
 اريغت نوهرالا نارا.ذلا ىفد_ل (متاهاكنيدلا ىّدأو هذعنأ نهارلاءاثن اد-عدنعو هلوق) ىزع 5 20 امهر "ناني 1 3

 ةةاعردلاف نكل دم لوةلاوذالا ماض. اراّتخلاو ةءلالضمثلا قلاقةءادهاذهاذكه نمسوصملاوأ وفرإ 0 هيرو م
 ىلوىلاهعف ديالو نهارلا ىلع عج ريلو نوترملا هادف أ طخ نهرلا ىج ناو لوالا ىلعحورمشلاو نونا | اي و 1 يو : 2 ا 3 ا ل هلل,

 ردو طقس رثكا واوان و اسموأ نهرلا ةعق نم لأول ندلا طقس وءادفوأ نهارلا هعفد ىنأ نافةيانجلا |
 دلو لتولوهادفوأ نهارلا هعادىفأ ناف نهترملاءادف هتبقر قرت الام كلوتساولو ىتانلا الد علا ةعق |

 ةيادلاة بانجاماو «ّمأ عمانهر بن وءادفوأ نهرلا نعي رخو نهارلا هعفدالام كلهتساوا اذان !نهارلا
 هيصو عانموق) هحرشو رب ونتلا قاذكة نانا هماقوةيواعمةق ا كله هن'اكريصن وردهف
 "|| توعالو نهاراتوع لط.ال نهرا نالةعبرثلاردصنع ةيمزعلا فاكنمترملانذادىأ (نهزلا |
 : ل هنال (نيدلا ىذقو هلود) ىغاانيعم نءردلا فاك ةنرولا دنعانهر نهرا قسوامتوءالو نهترملا

 | قوقحلارظانبصنهنالا._صو هلجال ىضاقلابصن ىأ (حتاىصو هلبصت هلوق) ىنبعهماقم مئاقأ
 "| ناكف لاملاف تملااوفل أ اراك و لف اراغص هّتسروولاذهو ىن.عموسفنا, رظنلا نءاوز ع اذان ياس | اكسو ب (ىغفو
 | فووت هتامرغنم رغد نع تدملا ىلع يدل ةكرتلا ضد ىدولا نهرولو ةرهوجلا نءرد هصيلخت موملع ا . 0

 ىصولا نهتراولو هنيدى عبو زاح مرغلا د تاوأو ذفن درلا لسق مهند ىضق نافهدر مهو ةيقبلااضر ىلعأ

 نمةبناخناو ةصالخملا ىناموانخيشل حاضر ادام ز عمرردملا نعاض:اردلا ىفاذك زاح رخ ىلع تمل ندد 1
 /ىضاقلارمأريغب عامن او هدنعانهر هنت نوكيو مكسحاحا نذايدا فلا هيلع ىتةعامعسب 4 نوترملانأ |
 ىنلنذالا طارتشاو نهرلا نام نومذم عيبلال.ةودذاسمغلا ناس ىأانماضناك |
 | ىو هصن ام لد عدي ىلععضوب نهرا باب ل.بةردلا ف تيأرمث ناكمالا ةلاح ىل علم <نامذلا|

 هريخزإا



 4 (نوح مالم لع)

 عيرفتلا اذه )ع نهارلاءاشنامهلوق) ةناده ريتعتف هد اذجلاب هيلاديعلاعقدوهو ةدياقرانتعالا

 | ةريتعم دحمو فسوب ىنأ دعو مامالا دنعر د هف ن ترم ا سفن ىلع هتب انجاماو عثادملا ىف ل اقام فوق ىلع

 ١ ءادفلاوأ عفدلا فال ةيانجما تاطأ الن هترملا لاق ناو نيدملا لطس و نمت :رملاهيىضرنا هادقوأ عفدي
 1 (نوترملاىلا ةيانجتاب هعفدو هلوق) ى :و < هل اح ىلع نهرديءلاو ةنانملا تلطد وكلِد هلو هعح طوقس نم
 | لوقأو ىبتنا نهارلا ىأهعفدو باوصلا لافاذ هاك ةدثتلا ف لأب هاعفدو ىوجئاد.سلا ة ضمت قمقو

 لو 1 2 : 7 ١
 ع | هت افوةياغلاىلاوزعلاب ىلشلا ةسشاح ىف اكءرعصتعف ىتركلا ةرامع اذكوةششتلاب هاعفدود ادا ةرامع :

 تعرب . تهور ١ ناكناو هنافةاكاشملاهاسحتو هسفنىلادعلا عفدمال نهترملانالاحما #تةرابعلا قنا لك الاءركذإك
 لع اني ا هعفدنال (نيدلالطدو هلوق) ءانثواعفادءاممبلغتلاوأ هتدصصف هءوقول عفادملا طفلي ءركذالماق
 كير ا 1 عئادسبلا فكن يدلا طقس عفدف ى.نجأ ىلع ىنجولا دلو نيدللا هر طقسدف نهارل ا ىلع هكءالهث جوي

 0 0 7 وج*ثامهسأرامْعف هل عفنأ نيدلاء اقب نوكيا رودسعلا ةمقر كل هراتتعدق هنال نترااريخاسغاو
 3 و 1 : - . 5 . .٠ .٠ .٠

 ندلاءانو هنف ناك اذااعفرهاطظ هملع ىلا ىنجالا ىلاوا نجترملاملا هعفدي ندلا نالطن نا و

 أ ةرانحتارعفدف هتعق نم رثك أ نيدلا ناك نأ. ءافو هءف نكمزولفرتك أ وأ نيدلاردق هتعف تناك نأب
 / | (2اقافتالابرمتعتال نهترملالام ىلع هتبانجو هلوق) طقف هتعقردقب لب نيدلا لك لطب النأ تشن
 | ىلعهتي انج نالهكلعل نهترملا ىلا عفدلا بوح واهمكح سدلذاةيانحلاهذهر استعا ىفةدافال هنال
 | هذه راتءافنكرلف ه شيد قس هنغذخأو عب واف هتبق هرب نيدلا تلعن لب هعف د توتال ىمر الاريغ

 'فاتأو ٍفلاندلاو نيفلأ تناكنأب ( ركحأهتعقتناك ناوهلوق) ىوجو ليز :دئافةيانحلا
 ا هو ميز | عسب ءاضقلا نععنتما نان كيلع عاس وأ دمعلا ىأ هنبدفصن ىضقت ن اما نهارلل لاسقي نهترملا حاتم

 0 1 : 2 3 ا 8
 6 هل 0 1| هنال هغصن نوترملاو هغصن نهارلاذخأ نذل نمد ىب ناف عاتملا ةهش مانت هن نمنوترلا قوة سودبعلا

 نإ د.“ ير و حب /ب 0 فصنلا ىذه ناو نوترال نوم2لا لدي و نهارالةنامالا ل دف نوعدم هفصنو هناما هفصن دمع لدي

 ل 4 31 0 هلوق) لك اللد, ادملا حرش فك هياورلارهاظاذهو هلاحانه ردععلا ود.علا نيدىأ نيدلا لاز

 00 م 00 نق نوكرامتعالا نم غن املا نا ىلوالا هجوالص أر يتعب الهنا هنعو (ةنامالار دب ريتعب هناةفيشح ىلأ نعف

 / 5 6 <: [اوهو هيفنه راك توسل نومملا كس وهف انوعضم نكمل ناو ردقلا كلذ نا ةيناثلا هجوواهرابتعا م. ضهر( رب ب || ملف ردقلا كلذ تيانجارابتعا نكمأق هناعشف سبل لضفلاوهو ةنامااردقو نوترلا ناعض قدما
 د(ي /ج هندي لهو ١ مجتلااذه )حا د.علارعس ناصقن سدس ناكءاوس هلو3) عنادلا نع ىوج رابتعالا عنعت سحنا

 00 ا /10 / أ هلتقف هلوق) رعسلا تح نم ناصقنلا ناكاذاام ىل_عرصاقرفز فالغنر وز دنع ل .دفتلا ةلباقم
 200 بيل( ”٠ نهرو 4 ىلع عجربالو هلوق) ىو ةثام مرغو فوق نم هنداغتسال هبل ادجاحالو ىفاوللاعبترحلابهدنق (رح ل جر
 .ب4بر هير 4 || تناكمتعدوءاقتتسالار رقت كالحلابوءادتبالا نمءاغمتساد, نوترملادب نال(فلالا ةمقب نمئْش نهارل
 هن" | لوقروه(ةىقانلاةئاهستب عجريرفزلاقو هلوق) ىلب رءادتبالا نم لكالامؤوتسمريصمفاغلاءادتبالا ف
 تانغرارودق نعةراسعرعسلا ناصقن نالو#: نو نمعلا صاصقتناهشأف تصقتن ادق ةملاسملا نا
 أى بصغلا ىفالوراسخلا ىرتشال تدئبال تح ضب قلا لمق عسمم ا ىف لصحاذانمعلا فر يتعمربغكلذو
 : تاو هنالننعلا ناسقن فالخ ةيوصغلانيعلادر دنع :رعسلاب صنم ن اصض بصاغلا ىلعبحال
 1 رع كتف | اذاف ندا لك انوهرم ب رعسلاناصقتنب نيدلا نم ئثطقس ملاذاوءاغمتسالار دقت هنم رح

 انلصأ ىل_عمدلانالب اقمناكن او قدقسملا قس ىفةملالا لدي هنال نمت رملاهذخأو فالتالا مونت
 || ىتنعلا رت ادكءادت,الا نم لكل افوتسم ري_عفافلاءادتبالا ف تناك هنتمتو قساك ررقت» | كالحلاب وعاد. الا نم ءافيتسادي نوترملادب نالئش نهارلا ىلع عج ريال مترحلاةيد ىلع دازبال تح
 ٠ نوترملا نأ ن مةبانملا قامنا لعب هيوهريغو ىا: لاك و رشلا ف تبائرف رز فالخ نا لصاحاو
 | م اقاطمال هسحاصو مامالاق افتا ىتع ىبتنا قافتالارةئامعستلا نم يشب نهارلا ىلع عسج ريال

9 

 دع



 (نيعملا تف نمثلاثلا# رحل 2

 ءلاكشا ل ماخ و ددق هيأسهتلا بح اص نال يارغ حون همفق ىو هعضوم فرعام ىلء لكلا ا

 نافةناردلا جارعمو ةرافكلا تحاصتاوحلا اذه ىلع هعبتوهانمدتاعي هنعناحأو لاؤ-لا قرط

 اودلاىأر نا دعب ةياهتلا باص مالك هلاك _ثتسال ىنعمالفاض | يلب زلا دنع !مضرمرو دااناك ا

 الوءداسف ل ندب نا هيلع ناكمدنعاضرم روك ذ ملا باوحلا نك ناو ةيابتلا ىف نيروط سم تاوجئاو |

 . || ىسدقملا نءالقت ىو لا لاقو هداز ىذاقهركذاذكه سفند:عنمالاكئاروك للا! لاؤ ادع. نأ تش
 هدتءىوقاملهنامالكلا لصاحو هسفندنغ نم لاكش الا نا ىنع ل دءامهماللك ىف سل لات: نأ نك

 عوجرالو(نبعلا عمن هارلل لوقلاف هوق) لاكشتسالا هجو ىلع هركذوهكرثتاو لا فعضو ل اولا
 / اهئاوهياعنامذلل بج وملاوهو هي هنيدابض اقري مهنال هلع ناسمذلا بوجو مدعل نهارلا ىلعريعلل 1

 ” || ىسنالريعلل دبش رهاظلا لاق.الوهنم ءاغبالارابتعاب هيلع عوجر ارك هنال هلوق لوقلا ناك |
 هيءاقبالابجوباغاو ناعتلابجونالن هرلا لوةنانالدضعف دي نهاراود جودق نامضلا| ا
 ىأ (هلساركتأ اذارك هلوق) ىلب زلا فاك هلكن مضل هبجوب نهرلا ناكولوءردقبرّذقتي اذهو 0

 م امهنهد_-!و لك قحنال (ةنوعضم هإوق) ةيانعلا نعىوج ةيراعلادقعوه ىذلارمالا لصأرك ذأ نهار. نهرا( / لوب

 : ش هزوطنق نمترملا اه ىدعت دوو كلامنهارلا نال همحاص ىلع فلتأ امن اهض هملع بدعف مرتد م و 000

 . || ىصوا ادبعلاك نامضلا قت ىنجالاك كلاما لعجت لا لا. هلثم قلعتو مرت مزال هقحنترملاو] نمو فهذي - 0
 عربتلا نمضنرملا عنعاذهو لالا ماسقمموقي دعاس ىرتشنل هتعقاونعك ةئرولا هتفلتأ اذا هتمدخم ا ب, 6 0 0
 ندلان اكو نهرلا ىلع هتان ناعضلا نهترملا مزلاذاو اد زل ىفا ذكي دفوب نأ ىلا هسدحالاو هسناحأ 0 3 - هر راكأ ناهد أف نيدلا لولح ىلا هسحالاو هسناح و هشيد لحنا ناسضلا ذدعأب نوترملامث ثلثلا نمرثك 8 3 / 53 مكر ا

 هنعطمف ةنامأ ناك ة عقلا نمندلاردق ىلعدازامنالقاسلا همزاوهردقب ناعضلانم طةسلحدقأ] | 0 لهو
 طقس ملاذاوردو ىلثئثهنم طقس لالاو ناهذلا سنج نمنيدلا ناك اذااذهو نهرلا دةعنال فالتالاب |. "دامو رح سئ كلو

 مان هرلا لاس مزاللا حنا ثم قلعت ىأ حنا هلمم قناعتو ىباب لا لوقوانهر ل صال اعم قبب ئمهنم كر
 بحويام سغنلا ىلع ةيانجلايدارأو ىنعاثدش بجوتالىأ (ردهامم لام ىلعوامهملعهنانجو هلوق) تا

 تناكنأب ىنعن ةياهنلا نع ررد عاجالانةربتعم ىهف صاصقلا بجوبامامأ حراشلا ءركذساكلاملا
 سفنلا ف صاصقلا بجوباعف ةريتعما توك هو ةملال نر مشد .هورح قرط نيب صاصقالهنال سغنلا ف |
 ةئلاملا ثبح ندالا كلم ىف لت ديملذا مدلا ق-ىف هذع ىنجالاكهنال ىلومل ذكور هاظ نوترلل ة سنا
 تءواعزارقالاوزئاحاهب هسفنبد_علارارق او لطان صاصقال ةمجوملاةبانحلانهملعىلوملارارقا نا ىرتالا

 . || لع هب انج نوكاماىلوملا ىلع ىنعمل قهنوكل معلا نمزئاحريغو هملع ىلومل|نمزئاح هسكع ىلعلاسملا
 تدشالو ىدتسملا هنالرد_هلاملا جو اعذ ىهو هكلام ىلع ولما اهيانجا-مئالف اردهنهارلا
 هبلع ناك نور الا هانريتعاولةيانملا هذه نالفارده نوترملا ىلع هترانج نوكامأو هيلعمل قاقحتسالا
 . || هنوككلرردلا ىف اكميلعص يللا بوجو عمن اعضلا بوو ديفيالف هناعغ ف تاصحامالاهنمريهطتلا
 ' [االودحاو بسد حاوئث قسى هيلعو هلءادغلاوأ حفدلا كح ناك-ف نها رااكءا دغلاواعفدلاب امطاخم |
 أ ئدف وأاج عقدي ىح يلا ىو .ريعمأ| مغاو امهش !ىلعىنح ولام فالخ ةيانعلا فاك كلذ فةدماق ا

 ىايزلا ىناك كال ءالا نيا تأ ىن أو هذا ىنجالا ىلع ىنج اذا كعاس امش الام ىأ لاملا ىلع تناك ناو
 حرش ىفاكنيدلا طقس ن هارلاةريضح هنم ص تق اف صاصقلل ةمجو*نهرلاةبانج تناكاذا_(ةمتن)
 قاملابقي نا قب.د.سروطح اطرعئبال رارقالاب ولف ةنيملا,تنئاذااذهو ةيلالينرمالا ف لاق عملا
 هفاانم نكل ةناسخلانعردلا ام قفاومنيرلا طقس هنم صتق اذا هنا نم عملا حرمش نع ةملالن رمشأا |

 نيذلا ناءاضتقذ ند لا ل طيب هنم تق |اذا هناركذ ثدح علا حرمشو ىناّتسسهقلا نعاضب | رديلا نام
 ,قوهكلام زيدع ىلع تاصح هبات انآل  (ةريسءمنمترملا ىلع هّنبانحالاوو هلوق) ريدتف طقسالا)

 جنسيبج



 عوج 1 (نكساالئمىلع)

 أ هنانم هريغو حراشلا» ركذام لحب فل اختال تلق ىمهتن ريحت ىلا هتتفلانف نع: ل كلذ نم لقا هنهرف
 ( نملقأب هنهرف هلوقو هتعم سرثك" أرادقملا نمريعملا هندعامن كمملاذاام ىلعلقالاافل انفع نوكأ
 ناصقنلا نوكمنادمقب لب لقالا قاطمدارملا سدلو ةعقل ىلع دياز ربعملاهتدعامم لقأب ىأ نعذن مل كلذ
 ل نال(نوترملاواريعتملا نهض هلوق):ريحذلا كاوزعلاب ةيلالينرعشلا نعدانمدق كى ولا ةهق ماعترملا

 11 نهارلاراصف هنذارغن هلامهضيةلف نوترملااماو هتفلادهلف ريعتسملااما هقح قدعتمامهتمدحاو لكأ
 ل . تدادقإإ -ناو) ١ هتيق لع كلذ نم لهي هنهرفهتم5 مرتك 14 نيعاداالا بحاتلا تساتك نيركاو  .ءاعلاك

 ني ع 000 5 0 1 2 5 5 . 6

بب نهرلا د_ةعمتريعتسملا نم نامت ريمتىلا فالعت هنال نضال هنافرثك اوا
 (انو (كلورر 0 هكا منال نوترملانيب و هن

 دك ]ع ل نورا 1 نلاو مهمف كلما نأب ةيادلاىراقهضرظنوهريغو ىتنغلاورك ذاذكهسفنكلمنهر هنانيستف ناعشلاءادانأل
 ا ولا 0 ٌ ا و 15 0 مح  تعرإ/ || ىلامل_ةلاوهو ةفلاخملاتقو ىلادنتتساماو كلاملا ذا ناك ضعلازاض.ةلاتقوىلادنةس
 ل و تاطاسرو) "تاهو دعب هكلم نال هكسلم نه رهنانيبش لف ماستلا تقو ىلع هكلمرمهتقبف هلق ناك نه رلادتعو نوترملاا

 1 5 ةغار , ٠ ”كناو || هنالفةعلابهعوجرامانهارلا ىلعنيدلابو نها مجر نوترملا نهض ناو ىليزلا نعىلش نهرا دقع
 كرز الش ع ددردو (قفاوناو هلوق) رردناكأيمقحداعف ضقتنا هضمق نالف نيدلاب هعوجراماو نهارلا ةهج نمرورغه |
 ل 5 ممسأإ ) 0, بوز أ رس قاقولاىلادوعلابهنا قالطالا اذه :رهاطف همم فالخن |هقباسدعب نو رلاريعتسم قفاوولام عفهقلطا ١

 0 ند تهز رمل ىلع ناعضلا نءأرسال ىو رتسالا لو هف ىلا يزعم ةيدامملا نءةملالمرشلا ف نكمل نامذانع

 فن 00 هبام/. | |اررد كالهلاءاقتتسالا ماقتل (هنسدامفو تم نوتزملاراص هلوق) ىهتن ارحأسملا هل ثمو ئوتفلا هيلعام

 در( سضاور رددها ب |١ طقساه لطم ىأ هلوق) .ررم هتف ىلع دز ها غينسالاعجخأ (نهارا لع لضفلا عسر هالو
 .. اراعلا 7 نهار رعلل ن ه2: و نهارلا نعنيدلا طةسفءاغمتسالا مب كالحلابو*اف.ّدسا ضمق سهرلا ضءق نال( نيدلا نم
 نع 0 001-5 دارالاو لب زةناماىقاملاو نوهذملا ارد نو الاوانو ءذم هلكن اكن ا هني در دقلا كل ذي ىذق هنال هتمق

 ا 0 ل 1 5 . || نودلا برا هل مبحوو هلوق) ىعث نوثل اذا ل دما او ه كله ىذلا ولا لم ىأ ىنمعلا لود ىقلثملا
 ن 7 100 2 2 ل 0 6 10 1
 !«نهارإ راسم 0 ارا هلءاورهاظب سدلو هيانعلا ىف لاق نك لبق اذك نهارلا ىضرريغب (اربج هلوق ) بهاذلا لم ىا(ا

 ا باع ] نهرا نهرلافاسافم نهرلارمعتهتامولو ىبهتنا هسفتبءاضعلا نم نهارلا نع تاقاملاربج ىنعب ناريحتا نم |

 حرشف عقو (خانوترملا عنتعال هلوق )انضمت طع اذك هكلم هنالريعملا ىض بالا حاسيالو هلاح ىلع قا
 (ماىّداا مي نهارلا ىلعري هم لا عج ريو هلوق)  نهارلاوهريعتسم اذا لق قيسوهو ريعتسملا عنتعال ىنمعلا
 ىلع نمترملارمضف نهارلا*اداك ءؤاداراصف هكلم صا نم همؤال نيدلاءاضقن ع ريتمري_غربعملا نال

._ 

 ناز. كايرو. داو ( هربت || نهرلاةعدتناكاذاهناس (ةوقلاردقبالا نهارلا ىلع عج .ربالاهتم رثك |نيدلاناكناوهلوق) يلدز دبى ىو ساس." اندر || هلمقبال ناب لاطلل ناكف هكلم صٍلخت قى س الذا عرمتم هنالنيدلا ىنجالا ىضقاذاام فالخي لومقلا ”"ةويعتو رم *ةاردج ب نا ] ْ ظ ْ

 4 00 نريجرإ نع ىزعهدانزلاباعرمتم ناك هكمفا اذا اذكف كاد نطرتك أربءلل نهارلا نم نهرلاكلهولهنال ئ

 ا عج ءاغبامالا هكلم صيلختىلا لموت. الوه لبق ناف(اعربتمةدايزلا ف نوكسحي وهلوق) ةيافكلا
 عوجرلا ناكف هكل ءن«نيدلاءاسغب ارامتعاب ريع لا ىله بجو ام !نامضأ |انلق اعربتم نوكنآلف ندللا |

 هلوق نم ىسد ملا هر ناحأ امام أو ميلستلاب باوجوهو هياهتلا ف اذكحءافءالا هي ى قدا امردقب هملا

 هيف ىوتناعج رئالفارطضم نكي لف نيدلاماعلوهدازفة عقلا نوترملاىذراذاام ىلع هلج نكع |

 نمتلعدقو طقف ةعقلا ذخأي ضرب نأب رارطضالا دوو دنءةدايزلابعج ربهنا هئاضتق الرا |
 ناكنأب هتعق نمرثك اد دكتف اذا هنا ةياهنلا ىركذو هلوق نم ىجاد زلاهركذاماماو عجرمال هنا ةياهتلا مالك |
 ضع ءافباب لص عال نهرلا صيلخت نال لكشم ا ذهو هتعق ىل_ءدئازلاب عسر بالرثك" أهي نوهرملا نيدملا |

 رارطضالاءاقي عم عوجرلا عنتع فدكف عوجرلا ق-هلتدث رارطخمالارادتعاب وارطضم ناكسف نيدلا ]
 قوة ىتح هسعنانم :رالذا هلك نيدلاءادانالا كلذ ل هالو هب عفتتمل هص.لخت هذ .رغنالاذهو [ ٠

 ب 1



 (نمملا منذ نم تلاثلاةزجلا) 1

 قاذك ضقلا مواهتعةرادقم ىفوتسا هناك اهضءقب ىلعتب نامأاو نمعلا تفاتاذا امأف نه رلانمعأ
 ١ هنامذنم جرو هلوق) لاكشالا نمىبلي زل ءرك ذام طق ب هنو ةيادهلا مالكة ملاريشب و ىلشلاةيشاح
 || نهارا نذأولو ىنمعه_.- اصملادران ضةتنادقو هضةراءتءاب ناك نادل! نال (متاهتراعانأ
 | نهرئادقءءاقل ن.دلا, كله هنم غارفلادعدو العلا لدق كلهف لهل هير اعاواهلاعتسا ىف نجت رمل

 ' | لاقف هكاله تقوافلتخاولو ذبح ةيراسعلا دي توك ةنامأ كله لامتسالاو لس#لاةلاحفكلهولو | تار: ةداعالار و

 1 قاقولا ىلا داعمت فلاخو نذوب ناو هحرشو ربونت الا .دوعىف نهارلا قّدص: الف نهرلا لاوز ىلع ْ قحاب 00 : [|اقفتاامهنال ن هارال ةندسااو ركمهنال نوتراب لوقلافهريسغ نهارلا لاقو لما تةوىفكله نوترملا نهلرل عم. من( 0
 0: اليقكهيداطعأ ناكول جحر رد نوعا ضدقلاتاوفل(اناهم كلم هلوق) ةيلالئرش هلاح لعن هروهفأأ كا (« : 1 اعد ا

 0 هلوذ) ردليفك.]|ناعحزاح نترملااضررعغب هذخأ ناكول عن نهرلا نم هحورخلئذ لسفكلا مزاي م م ل ةامرغلاإ لد
 1 هنأ نوترملاناكملوق) ىوجلا رش نا |ىنالا هتراعا عم نهرلادقع* اقرب ( هدرتس نا نمترلطو |
 ” || فتان هرلا كح نافاعطق نهرلا مزاول نم سنل ناسِعضلاو ةمزالب تسدلةيراعلا نال (ءامرغلارثاس نمأأ
 "أ ناو نهرلاءاقيبلوقلا نكمأ فيك لاقي هاسعام طق فرردلاو اذك الملا, نوهضمريغهنا عم نهرلاداوأأ
 |١" عوجرب ىأ ىننعلالوق قو نمترملالا ندرلا ورب ىأ (حلا نهراااحلا هعوجربو هلوق) انوعتم ىلا

 "|| وح نامذلل بجوملاضيقلادوعل(هنامض داعهلوق) . ىفختال ةكاكرهديىلا نهارلا نمنهرلا نوترملا
 "| رثك أوان يدل اردق هتعق تناكن ان نيدل هاو هنف ناك اذاام ىلع لو وهو ىندعمك السم نيدلا بهذ |
 0 ريغب عفانملاكءلتةراعالا نال مات نهترملابناحىفةراعالا ظفل لامعتسا ىف( حلا امهدح أهراعأوإو هلوق) |

 1 نكميو نامضل مدع نهةراعال دل ماعما هه لمو ام نكلواهكسلم كلع ف يكف اكل ام نكلوهو ضوعاأأ 0 / قانهازإ
 ظ (نامضلا طةسدلوق) ةراهنلا نعةماالمنمش نهرلادبو ةيراعلادبنيبةافانملةراعالا مسا قاطادادرتسالا | 0 1 00 اا فال
 | دةعربغ نم ناك اك( انهرهّدربن | لكسأو هاوق) ضان ادقو هضنق رامتعان ناكناهذلا نا نمانركذ املأ 5 لاند يب. ةراعالا
 | نذالازارتحالان اس قرك ذبل( نمترماوهربعملا ناك ذاهنال هلوق) ىنمعةمنقنرلا ىلعهئاقيلديدج|] 1 0 4 امهر

 . || نذاريغب نهارا هراعأ اذا لوق أو ىو رطتملف نوت رم ان م نذارع_ه:راعأو نهارلاوهريعملاناك اذاامأ| 0 درا
 ناكونهارلاةراعانضةتنادقو هضيقرا.تءاب ناك ناهذلا نال ن هترملا ىلع انومذع تسال نوترملا رعاوولا هلو ارد

 "|| ضاقتناناكال نكلانركذ ال نهارا ىذارعغ نترملاهراعأ اذااعفاض»
 || هلوث) هتهروأ (ختادرجأ اذا هنال هلوق) مهو ماقملا|ذ هى مهضعمل عقوو ربدفرذ عمل هلعفي ضدقلا ||

 || ىاعتسالا لاق ن مترملانمةراحالازاوج ىف برص اب زلا مالك ىبايزلا فاك نوترملا نموأ (ىنحا نم
 7 || ةدمعاضةنال_.ةمدب فكلهولو ةراحالل ض.ةلادّد اذا نهرلا لط» وةراحالا تعص نوترملاهرجأتساول|
 نعهسحولو ندلان مث هك الجب تهذيالوةناما كله نهارلا نع مسحب واماضقن ادعب وأ ةراحالا |

 [ناعذلا طوقسسامقلا

0 
 0 م لا 0 اصب راس الازمات عنادهس نهارا | 0 . .ةصشعإ «زور | 4
 . ||| نهارلاهرحاولو لاق ث.> ةراردلا جارعمىفام هفلاذعو ىسبتن | اصاغراصةراح ندم ضم الحي نص ا هاذكيو را لاقنإب

 "| لو نهرلانمجرخ نوترملانم هرحاحاضد الا فو هعدواوأ هراعاولامةلزنعوهوةلط اء تناك نهتراأ نم ناي(اداوإ د ”. رن الاقزأب
 1 5 ع 1 0 هو ا !١ . 1 1 3 2 راو وا

 3 (حانهرلانعجرخيهلوق) ىلث ن هرلا ىنتنادقعلامزلاذاف مرالدقع هراحالانآل 3 0 0 ا . طن
 08 |ىاندلوق) ىلبزةيراعلا كلذك الو ندرلا كح هب لطبق تاةرصتلا دهب مزال مرعتم ى> هب ف »د كي . 0 لأب هنهر لب

 1 ىلي روع رانملاىلاىذف:الةلاهحلا نال ةراعالا فاصوصخ» رابتعاس< قالطالا نال (حماناك نأ فك هنهروأ 1 13 ناب راع |

 ةنال' ىلع لافرثكاو كلذ نم لق ايهنهرف امش هل ىعسول ةريخذلا لاق (خلاريعتسملا ف لاف هود) رابخأبريمب ب. ا فيوأل وز م

 5 ف نمذن هناي لقانو !ندلا نمرثك اب نهرذ هنمرثك اوا ندلا لم بوذا ةعت تناك اذا لولا هجوأ دقعلاّ بو 7 1
 1 : 00 3 هااه . 5 را #ميإ 3

 : | ناكنا صن ناو ه5 نءذ ىلا ىلع داز نافنيدلا نملقاةمتلا نوكح نا كلاثلاو بولا جيف (نوجراو | ؛!!نمض ا

 | هلوق) ةيلال نرش ىمتنابونلاةعقن عطب لقا ناصقنلا ناكناونمننالونلاةعتماقىلاناصتنلا | نهار م. 70 تيزب ب
 هتع# نمرثك [هل نيعاذا هنا ىتمعلل يزعم قأسو هحرشوروذتلا قد ذام عماذه فيكت اق ناق(لقاوا 1 2 7نجذ يب 1 0

 ل ا ا «لع - 9 كك : برع
 هكعقرو



 18| كس نسل ,
 0-لا ا 1 7

 ْ |ضيقلا ل5 ىرت_ثالادسعا| ىت 52 أ اذا نمترلانذا مدعل هؤرصتوغلنالق هنسقناك|إ ىذا تاعاتعأ 2 ا

 ادا هلاوز نع ئىني الن هرلاضراعو ىضتقةملا مام ةل هقرلا كم قف ءافخالو بوصغللاوأ قل : الاىع اولا أ

 ْ 0 كرت ثملادرعلا قا :ءاكمماءءانبدملا ق نهترملا كلعلو زب هقاّةعاب يش ةرلافهكلملاز ا

 اهدلوتساوأ هريدوأو ماس لا لع ةردقلا مادعنال ةسحلاو عمم | ىنذافنلا عانتماودل اكلم نمىوتأ ةءقرلا |

 ْ ةي راح تاللاموهو نيقحلا ىنداب مضت دالمتسالاو هلصأ ىلع عب يزل لا عنعال رييدتل انال قافالاب عج ْ

 ا ةياحانالطنل نها مأح انعا معن ناىوأ كلل قش سوه ىذل ىلعالا.ف قحلا نمنبالا|

 ُ قاد ا ةهانركذ ىذلا ل. عفنتلا ىلعأ هتف ن ءدارسوم : نهارلان اكن اقامه منيدلاءاقيتسا ممل الذا| :

 1 ُثدح قتعملا فالثع دكلا نعال دنا امهمسكن الندلا عمج ىف نوترملا ام داعءيتسااممكم ناو ١

 ْ هناعوازمالف ةهقلار ,دةالا سدل دنع سادغأو هقح هكا 0 نمو ندلان مىق الا يس ْ

 أهل :-دكأم ىدا هنالعجرب رب قدعملاوىلوملا لام نءدايدأ اههمالهراسإ دعب ىلوملا ىلع ناندؤ اهناعج مالو
 || ىقةراحالا قيتىأ بصنلاراهتّدم قءتةراحالانالهلوقو ىلا ناك اهريغوةيادقلا ق اذكر طضموفو |
 اارردنيدلا لواح عم نهرا ةعق همازلال ىنعمالذا ( هتعف نم الو هلوذ) ى انلاةيتاس ل

 أ هيانملا نع ىوج اهرسكو ةلهملاءاحما من ( نيدل لت هلوق ) هع ع نمرالو حشأ |ضع ىف عقوو
- : 2 2 

٠. 

 ١ هقح نم لق نااكنا اوع اف.تسالاب ن نورا وسما سالل رز : نا اندست ا اهقح .دجنأ ل كاذأو ١ 5 5 0 34

 ةك ق 5 ىسارم عم ن ,هارلا ناكولو هلوق) هسلك فرص هسلح نم نكي 1 ناو هطتس اممدعل دايإلا, عسر 1 1 2

ٍ 

 قمر 2-0 نع 1 مادنعل | ىلعدياعسالف هنذاب هقتعأ ادااما ن ترم نذاريغد هعدعأ اذااع ةرهوج | قهدق (حتادع | ا 0

- 0 
 م

 و

ّْ ) كا 00 هوو ىلعلا مو ديلا ةدهق ىلا رت نا تلان ةينككا (نيدلان ءوهتعق ن ملقالا دنعلا يش هلوذ 7  

  0تكا 0 47

 نه ىلع عرب نهارا هةهح -:.مهقح ىلا لوصولارذعت ام هنالامهنم لقالا ىعس ونيدلاىلاو ضمقلا | 1

 ! ملص [ اووف لقا مقل !تناكناو هن عق دنت هال اف لذا ندلا ناك ناقدسعأ اوقو ىدعلاب عقتلا ْ

 ا ن !نيدلا ةءاسعسلا ل دب ىذق ىأ (ننالا نى تو هلو ىوعومداب زلاهملدتحتالف ردقلا اذه |

 1 تناكال وم ندلا ناكن او نسدلا هب ىذق.ف 9 هاك فرص هقح سد> نه «نكن1 ناو هقح سند نه ثا ١

 ١ هن ع> ربو هلوق) ىالرلا# !نانركزناموم ىلع ندإا هب ىذق نيدلا لح اذافهدنعانهرةراعسلا

 ِك || ىدؤت هال قادعلا قىيستسملا فال ن هرااريع< عرم هلاك رطضءودو هنسد ىضذق هنال (هديسىلعأ|

 ىو عد . |١ نهترالتباثلا نالراسعالاانه طرشمامالا نام ههدنع لكم ءاومامالا دنع قّدعلا لصحعأ هيلعانجاو ١
 44 كى 1

 10 1 دك ع تواهتللار اهظاذدحاو ةلاح ىفانهةراعسلا تمحوف هتةمقح كر رشللو كلا | ق>ح

 *ةلييير# 5 ةرخ الا اىتكلع الهذال سد |ىفهقح فعضا ارهاظلا ىفعئاس ءال يدا ال ضح.ةلا لق ىرت ملا هقتعأ
 || فو ىلنزهت راعان ل طسالو اكلم هق- تالت نوترماو ىرت كلل هتراعانلطس و هندع نمىفوتسالوأ| 4

 ١ (هقاتعاكن ةهاراا قالت أو هود 6 ىوج هلك ااوده ىئالا يسب اسم هديس ىلعديعلا عجب الوةرهوجما

 ا نوترملا قات اول هنالن هاراندمقأ :هر لعق هن مهتع5 تذأ الاوالاح ناك ن اندلانن هارلا تل اظق 5

 ١ ماكحالا ىفهلوت) تالم نس ال ع ملاح رشا هر لعتو هلم هذعق دحؤ:الاو اءفو ْسه نر كلاهما

 - يضل ل انبمترملإف هلود ١ كلذ ناكلالا ىلءارمو حولا صتسالاتةهتم اساله (ةروك ذا

 0 موولغلأ ن هرلا موو هع تناكاذ ا ىتح > .(كلهمو هلوق) رردلاك :كاسمعق ع ناكاذا ىن# (هنمف

 | تكله ناك تراضف نمدلا نمةثامسج طقسوانهر تناكو هنأ مسن كل تسملا مرغتا مس هكللومسا

 داو نا - رب اعلا تضقلولو ضمقلا مون ه: 3 نمترملا لعن هرلا ن نام قريتعملاو ةفآ ١

 نال ندلان ماهل :ءطقسوالاه-+ تيجو هلام
 ١ هردق نيدلا ن نمطقسو كلامك صقتناام

 وهو فالتالاب قاس لاثحو وورعسلا عجارتبال قداس | ضيقلاب نوع« <موهف ضدقلا مون 4 ”عقرعت »و

 | ءاقبعم م نوع ال هنال نومم؟سدانهرلا فر عسلان اهقن نالاقنال هبادف اقاذك فلن لا مونهنع# 1 ٍْ

 00 كك سس - 10 ا



 (نمءملا حف نمش لاما 0 1

 ىأ (نملاىلاهقحلقتني هلوق) ل لئاسولا عفنافاكر هارلا هاربا دقتسسز احالاب ذقن اكو املا

 8 ذاندملادرعلاك هقح لدن هنال ام 2 5ع .هىفاك انهر نغلاريسص»

 نال صاح او ه- دل تاتو وكال 00 1 نانط رلاول طرع ةرع غن م لد اىلا موةح ىل ةشب ءامر علا

 | لما انهرنغلا د :ىكي ناةزاحالادتع الا ءاوساغلط هن هرلا 6 1 انهرريصت ن 7

 تسلا ن نوارلا هك-ام .-1لام نعل نال 2 للا طشاذاهلوق) فى فدوى أن ءقاسا لاهل طرخ سا ا

 ريالا هرورحال ار يصت ال ةراحالا نور اازاحات ن نهارلا هرحأ اذا 5 امرشا انالاا: هرريصت الق ديدخ |

 ىلقتاي الذ ةعفذملا لدد ىهونمعأا 5 3 هعح نال رااح لدبتسل ةوعالا نا ىلي لاف اكاوحلاو

 ا 1 نيعلال دي هنالن هلا لان لع بال ع بارت زاحاف ةرح أملا نمعلا كلاما عانولاذكوا || هة>

 21 ةااكاكرا صد *ا/1اةلزتعن ران تءاشلا ! 0 ( مدنا هدهسفو هاوق) 4 :1| قهقحوأ

 نعرملا تف فدوتلاامعاو ايمي داو كدعقا علا اذهنال ع ىلا اذه 0 هار ال رسلو

 هلوقو ىوج فقوتلا همنا س دل ىف هق- نال (ه خعسقلا ا اللوك ل و ”سولا عفنافاذك |

 000 ردا تعور دلا جا نادددللا لرد عب |ن وترا مسف ىأ كه تخل

 : ْ ءاش ناو هلوق) لاوْرزا فرش لعزة !|نال )خم [ريتص ىرشسملا ءاث نافهلوذ) ةيلالبث رعت ها

 ري هنا فنصملا مالك قالطار هاطظ. نكللاكلاتنان عردغ نهرهنأ لعرب 2و اكد اذا اذه (ملا عدر

 ناك اذان وهرملاو رحأتسملا عسب فنا ىودزعا |ىلاوزع !اناهصتو ةياورئار داظوهو هيداعلا ىف لاق اةلطم'

 هنأقق رد همدعو ب مي لا دعو دعوتم وا دسك "لول كري املاعىرتملا

 ةلزنعكلذن اريشعي امهو رسل رام .لا توب عنتع بيعلاب لعلا عمو بنيعلا ةلْزْنع ةراحالاو نهرلالعح

 هلو ) قي "را اوارارهاظو 0 ال قايقدد الارلعلاو قاةصسالا

 6 تان اف ضمقلا لمة قدأ اذا عسملاكما 5 ا نع نمار عاب هلآ ازرع (دقعلا ىذ الا مسقيل

 املتاانعزحلا ,مصدتملا مسفيل ىذا اعلا ىلارع الإ و عمو ء ءاشن او 5 0 -ريصءأش ن ار املا

 ٠ (يوعرماصا 5 لاق هلوق) هرهشو ىدع لا ىناكند ازاوغو ما رولا ىلاالىضاقتاإ مس 58 -

 ١ رخ .الالطبو ذهن احأ ام ماقرردىنا“ لا قوت عن ءال ا للد ل|ن اق لَو 1 يود ا --

 عم !نردرلاو مولف ىنحأن هم شظانفلا 6 لاناكاذا اعد .ةماقوقوم ملوالا انوكدر مرك ذامن امل ا نس نهي ب 0

 ىّتالوالا خ ب غنا نيترملا نم هانم“ ديررم 2 هرلا نهارا حانهس صلو ا شالا ن نءرالاق داك لولا ا هل نهيب 00 -

 7 2 را م

 0 ا هاج 2-0 20

 0 لوالا عسمأ اب فاو نهرا را جاي نم هضوواهت 8 ورسم ن نهارا هعابولو 1 مقار سلا

 نوك,دةوانبام ىلع ند .ل| ىلا لوي هقح نال ع سلا ايهما نر مانا قرفلاو دوقعلا هذه نود ا 0 لاق, دام

 / 1! / ةجمو 0
 0 ةرحالا ىلا لةجيال هقح نال )د سال عما |هليداعأ 0 "الا نم عفنأ نيعيملادحأ ٍِإ - دل ل د عع

 ١ ارحؤملا عابولاك عسل اذفنف عن راسا لاز ةهةك |اطاقس اهيزاحا تناك كف هل .ذاو نهرا ىف هلديالوان نامل ٍ ا و 0

 اذا عسماا ىف هل عفنال هنال الوالد ا ةلاع.مملارجأتسملاز :اكلاف كاملا ىلو سدما ن كا 1

 نءلابكسو ىلا 00 ا اعلا ايدل للا سال 0000 ١

 نهارا عابواو هلوق ن مرردلا ىقامودرانعلا ف[ك امولءمهنوك قعاداك اساور نرا فما نمل )| طارتشا | / ول

 هرفحلاريسغو عسسبلا نمتافرصتلاهذه نوترملازاحاف ىرتذملا ريغ سم هيهوو | هنهرواهرحأ م نهرا جدي صيمت ا نت 7
 روص نوكيف هدحواسر:مدحاو لك ةز حامدارملانالف تافرمهتلاهذهزاحاف هلو قل ةسفلاءامأ هل خ اوم |

 نالعيبلادعاملوقينا تشي هنالق هريسغو عم لآ نه هلوقل ةمسد اانامأو ىزعهركذ ا هلوسملا

 نال (ارسعم ناك اذاذقنمالى فاشلا لاقوهلوق) ةيلالبنرمثلا فاك ةزاحالا وخدم نم سدل عملا |
 أ نيعضتلارىنعم هقح لطسال هنال ارسوم ناك اذاام فالف عملا هبشافن هترملاقحلاطباهظيفنتىف ||

 هناانلو نفاس قيسو هنرلا فالفعاهل به قب رح اذا اهتّدم ىقبتةراجالا نالوجأ تلا قاتعا فالذعر

 تطات

 9و9



 |نذلا ةمةلايدارمااهمحراش ضع لاقدقو ىلب زلا ةيشاحىف ىلشلا لاقةنادحلابحاص هءفاوعتتةعقلاب || ٠
 ؛ عجرءاث ناوهلوق) ازدعش طم اذك نهارلا ىلع هناوص هنيدن لدعلا ىلع نمترملا عجراالف هلوق نم | - | رردلا امو ىلب زلا اكن هارلا ىلع ىأ (هنبد نمئشب هءلعنوترملا عجربالف هلوق) ىاكلاىلاازعنو

 ١ هبال (نُلابلدعلا ىلع جرن ا ىرتشال مث هلوق) قحرعب هذدخأ هنا نعمت هنال (ندلاب نوترملا ىلع ا

 ٠١ دهعلا هذه هلخدا ىذلاوه هنال (ةعقلابنهارنا ىلع عحرءاشنا رامخلا,لدعلاث هلوق) دقاعلا |

 1 (نكح مالم ىلع)

 عج رالف نمترااءاضتقا ععق هك ام عدن هرمأ هنانيمتق نامضلا اداب هكلمهنعجو هملع ناعما
 | نهارلا لسع عج ربلدعلا نا نمىجلد زلاكهريغوح .راشلاءركذام لاقي نا قد لم زمتسدب نهارلا ىلع

 ءاشناوهلو5) نيدلانعنهارلائرب و ضو..ةل اهل سو (نيترملا ض5 مص هءلععجراذاو هلوق) ١ /
 (21نمترملاى فانا ملسىرتْا !ناولوهلوق) قاقتسالابضقتنا عبملان ال (نوهترملا لععجرأأ

 اذ هوة عدلا نوكمف نهترملا ق-اسجب قلعت هنالدهءلا قطو نتا كلك ولا فالي دهعت< '

 نودي نهرلاننمترملااضر نال ةياورلارهاظوهو م_.ىلا لعل مكحولا اذهربج ىربال نملوة دق: |
 عماسجلا قدمت يدلط الربح نا عال نا الا نهرا دقع نهذىنالاغن أسم ليكوتلا ناكو دق لمكوتلا

 ةفوكلاو ماشلايءاضقلا

 |؟- ١ احا

1 

 | (لدعلا ىلعع_>رب) هلوق) دييقتلا لمى قلطا ثدح ماسالا نمرردلا ةراسع قام لهب أنه نم

 ا نيدل و نوترملاىلءنُدلا ناهد بف ضءقب لو ضدقاؤا هيلع عجرياغاو نهارلل لماع علاق هنال :

 ١ ق- لي كوتلااذهب قلعت ل هنال(الوا نعل ني :را| ضيق نهارا ىلعهبعح رب هلوق) ىليز نهارا ىلعأ

 / || مثلكوملا هرعأ نمملا نعل عفدو ليكولا عاماذا نذرلا نعةدرفملاةلاكولا ىفاكمءلععسجرمالف نوترملا |

 || هلود) ىتان زماكحالا ع..ج ىفهمذ ةطورش ا اكدقعلا ىفةطو رشااريغاةلاك ولان وكف لصالاوريغصلا |

 | نامضأ/ءاداب هكلع نهارلا نالمد_نعنهرلا كالهبهدلامفوتسمنترملاريصن ىتع (نيدلا/تامأأ

 || هنالفةمقلاباما (هنيدبو ةمقلابهلوق) ىنمعلا لاه سفن كلم نهر هنأ نممتمف ملستلا لمق ام ىلا| دة سم

 | رارد ناكح أ 1لقناف ناك اكهق-دوء.ف هؤاضتقاْض ة>:!هنالف ندلاامأو نهارلا ةه-نمرو رغم

 || نهرهنا سمتف نا هذا ارارق هماع ناتدش نومذملا ف كأملاو هماع نوترملا عورب نهارلا ىلع ناعما

 || وهي نهارا ىل_عنمترملا عوج سدسلا نأ, تمجأ ا دبا نهارلا ىدتسملا نعذ اذاكر اصف هسفن كلم

 | ملف هلعاقب اسن اك نهارلا دقعو تقولا كلذ نمنمعلا نهارلا كلعف نهترملاهلا مباستلابلص>ر ورغلا|

 | نهرلاكل«نهارلانالو ريغلا كلءاسفوّسم نهترملا نوكدالف هرمغكإم لب هسفن كلم نهر هنا نيمتد

 || ناك ءارسثلا:ليكو لا ىناكنهارلا ىلا لقتن مث ناعما ءادارالو ا هكلع نوترملا نال نوترملا نعق للا

 || ةلّثسا ا فال نهرلاد_ةعنءرنأّتمكلذ لك ىفكللماو نهارلا نم هعابمث قدتسملا نم هارتشا نهترملا

 | دنتسدف نهرلا ىلع قباسلا ضدقل ارا .تعاب ه-ذهذن هنالءاد-دبا نهارلا ىدتملا نعذاذاام ىهوىلوالا

 ْ ندسحلا نيد ىلعهب نعط مزاخ ىناللاكشالا نمهان 11 ذامنالعاو هسفن كلم نهيزهنانممتو هملاكإملا

 | ىوهنانايبلاة اغفو ةبانعلا ىقاكدادغبب فنا ىضاقتلازيزعل ادع نيديج ادمع ةمهعملا اس ادوهو
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 «ثوع) ةلاكولا(لطمتو«ةنرو ةيبغب) نهارلا ثومدعب (هعبب لكوللو )المكو نوتمملا نكيملاذا ع1 (نوترااوانهارلاتوع) لزم (3

 لسكولا ىدو نا فسوب ىأ نعو هماقم
 ند ردا ةسعش الو) ةعبب كلع

 ىل>ناذ رخ الااضرتالا نهارلاوأ

 هدي ىف ئذلا ليكولاىنأو (لدالا

 لشواقلطم (هعبب ىلع لدكو لارمجا

 (اذاةموصخلابليكو لاك) عال

 ريجا هاكوم باغ) و باوحلا نع ىنأ
 هناقعيسلابلمك ولا فالذ (املع

 ىلاعت هللا هر ىلا هءالا سعت

 دةعلا قاطورسشم طيلتلا ناكن ا

 هجر ف سوب ىأ نءوةباؤرارهاظ
 دقعلا ماعد لكوداناهللا

 مالسالا شلاق همف طو ريش اكريصت

 ىودزيلا مالسالارفنو هدازرهاوخ

 حصأ ةءاو رلاهذه ىلاعت هللاامهجر

 ىذاقلاهسح نارانحالا ةمفك مث

 هلوق نا لعام هيلع عد ىئاقلاف

 ىلا لحنا هلوق نع هرخأول وش الا
 نوهترملا لكو ناف هلو ىلع همّدقو ا هرخأ

 نوح ناكذل ما ىلا لدكلاوأ

 وأو لدعلا هعابناو) لوأو

 (نعصو نهرلا قهتساف هن هنهترع

 ءاشناراسخاب (لدعلاف) لدعلا

 ءاشنا (وأ هته نهارلا نعض!)

 هاطعأىذلا (هننهترملا) نع
 اذا عببملانوهرملانا اذه فدكو
 امئافو الاه ن :نااما قدا

 رانا ىهسأالوالا هجولا ىو

 ءاثناو هنعف ندارلا نمدءاثنا

 دغن نهارلان هك ناف لدعلا ن وذ

 ءاقمتساىأ ءاضتقالا هو عبلا

 لدعلا نس ناو هنيديندلانهترمل
 هارلا ىلع عجرءامش نازامخاءلدعلاو

 ءاضتقالا مصو عديل اذفنوهعقلابن

 | نا ىو أ هريغلزعمف لزعنسال لكوملا هل از عاذاوهو ةلاكولا ىلا ةمبتلارهنعامنجا ناكف هلكون م هنال نوّترملا

 نهرلاهك اسما ىنءرمأ ىلع دعلا نوكي لب !مهتوعالو (نوترملاو نهارلا توعلز عن لو هلوق) لزعنمال
 سدلهنالن ترم اتوعالو نهارأا توع لطدتالف هقوق- نم نهرلا ىف طور لاةلاكولا نال كلذو هعمسو
 لزعلا لكوالز اف هقوة- نم نك ملهمف طرت ث:ملا ل اهنال ن هرلا دع: أددمملا ةلاكولاكت سدلو لكوع
 . || هلوق) ىوجنوترملا توعيل ازعنالا مدعلدمسقت (اليكو نهترملانكمملاذا وق ) ةياثبلا نعىوجابنع
 كلذهل ناك ا” (هتثروةنغهلوق) ةيانبلان عىوج لدعوهىذلا ليك ولاىأ (ه عيب ليكوالو
 اذهنالةئارولااههف ىرتالةلاكولا نال (لءكولاتوع لطمتو هلوق) ىن.ءهيرضح ريغد هتامح لاح
 هلاح: لع نهرلا نكلو هريغ ىأربال هيأر با ضرامجنالو هيلعام ىتال هلاسعف ىرتاتاةئارولاو هيلع قح

 ردقدال هنالزصمل هعس لدعلا ىدوأ ن اف هنالطل نهرلا لاعمسالف همفقدئاز رمأ عس..لا ىلع طءاستلانالا :

 نوكمناال اىلوأ هالو تاب دقوةاتولا دعد كلعال نالف احلا لاح ىف هسفن ماقمهريغ ةهأقأ ىلع

 هغيب هصول زو ذ نش ئد نم ههف ته:دامثلا تزحاو نهرلا ع دب كءاكو ةلاكولا لصأ قىلاق نهارلا

 كلع ليكولا صو نا هلوق) قاكلاحرسثوةريخذلا نعىوج ثالث ىلاهبىدون ناه.صولز وحالو

 كلذك الواتسم صو هذع موة.فامح ليكوتلا كل براذلاانلق ضورع لاملاو تام براضك( هعبب
 امهدحأ كلءالفاعمهءامهقح قلعت (رثالااضربالاهلوق) ىليزلامالكنماذخأ ىوج ليكو لا
 عانتمالا فو عبسلا قلعت نهترملا ق-نال (ليكولاربجا هلوق) ىو هنذاريغ هم اص ق>لاطنا
 ليصفتلا لب اقم قوهف ىوجالوادقعلا ف ةطورشم ةلاكولا تناكءاوس ىاماقلطمهلوق) ىليز هلاطن|
 أ اذاعسلا ل عرسال ىأدارملانوكب ناالارظنهسف (مسالل قوهلوق) ةئالا سعث نع ىآالا
 روكش نكلاههتنن ف رفلابلوقلا ىلع ءانب نهرلا دعى هطورمأ ةلاكولا نك:ملاذاام ىلع لم نأ. مذتما

 نء متتمااذاريحال هنافعبسلابليكولا فالخي هلوق) هفذح هجولاق هءالا سه ليصفتن م ىقأ.سام عم
 نوترااو بئاغلا لع ىوعدلا ىلءردقبالف ىعدملااما هقح لط الف هسفنب عسب لكوملا نال (عببلا
 ندزلا فاصوأ نمافصو ممن ليكوتلانال (ةياورارهاظ فريال هلوق) هسفنب عببلا كءال
 اليك هلوب للعم ىلب زلاىفاذك (محاتياو راهذ_هءلوق) ىبابز تالاكو لارئاسكه درفم تناكف
 همم ةباو رارهاظ نأ هريسغو ىنات_سهقلا ندع ىل_هن ثيحردلا فام عجرتلا ىفهفلاضمو ههح ىوتش

 لععقو هنالرا.جالااذسهب ع.ءلادسقبالو (حلارابجالاة فيك مثهلوق) هذتفهريغو ناخضاق
 هل*ع و ق<رابجا هنالو هقرط نقد رطعبنلااساو مكهريغب ءاضقوأ ىحءاش قررط ىأب نيدلا* اضق

 ةغينح ىنأ لصأ ىل_ءاماورهاظامواصأ ىلعاذه (هيلعع_دب ىضاقلافهلوق) ىيءاهركم نوكدأل
 هريغ فالدم نمترالاقه-هراص نهرلا ع نالواذه نيدلاءاضد ةهج نعت هنال ضعملادنعكلذكت

 اندر نوكمو هماقم نعلا ماقو ةنهرلا نهب رخ لدعلاحاباذاو نوبدملا لامعس الك عد الل قو
 ناله تعث مرغو نهزلا لتقول كهمذ ةسءنه رلاءاةمل نهترملال امن مناك ىون نات هضدش ل ناو هناكم

 هلتةولاذكو ىدقسلا ىح ىف لالا ناعذ ى-ذخأف مدلا لد. ناكناو هملاملا ث مح نم هقصس كلالا
 نال(ىوأو نسحأ ناكل هلوق) ىلي ز هناكمانهر نوكمق امدو ا لّوالا ناكم عاق هنال هب عف دف دنع
 ةنال (ه-:ع5نهارلا نم ءاشنا هلوق) انشط ءاذك امهنب ىنجا نجترملاوأ نهارلا هعس الو هلوق

 اصاغراصف مل تلو ع.ءلايدعتمهنال (لدعلانم2ءاش ناو هلوق) مبا تلاو ذخالارهقح ىف بصاغ

 هلوقاله-ه:كلم نهر نهارا نارهظنهارلا نهداذا هبال (ع_بلاذغن نهارلا نع”نافدلوق) كلذ

 نيش. بصغلا تقوىلاادنتسم ناهتلاء ادار هكلعنهارلا نال هني د نوترملاءافيتسا ىا(ءاضتقالا مصو
 ةتهحنم ليكوهنال (ةعقلا,نه ارلا ىلعمجرءاشنارابخماب ل دءلافهلوق) .هسفن كلم عيد هرمادنا
 رارة ناكحا!نهارلا نالع لاذ _فنو هتهج نمرو رغلابةدهعلا نم هقحلاسع هباععجربف هل لمأع

 ناممءإ ١



 عا (نكح مال:«ىلع)

 أءاعضوف سقباالام نهرلاو نياجر لدعلا ناك اذا (عرفإه ياده ىنجالاىلا عفدلان هضتن عدوم ورح ال |
 هاطفح ىل_ءامهعامحارذعتلانامز ْئب ابهتلارالا امهطنةح ىأتن ال هنال نامكالوز وامهدحأ دنع
 لودىف هيحاص دنع هت عضو ىذلا نك امه دحأ دنع ,اعضو ناف هنأت تقي مسقن ام ناكناو

 ريصت هدي ىقانهراهاعج ولف هءاعةمجاو عقلا نال (ما ل دعلاردقبال هلوق) ىلشامف افالح مامالا

 تل ىتلا هلا ىف ع و(حااهاذعأ, نامه نكلو هلوق) ىلا :فانتامتب وامذةةمواضاق
 (هدنعانهراهالع<و هلوق) اهاذخأي هباوص لاقاذهلف ريعضلاربك ذم ءاذخأب ىوحادسلا بلع
 ) هلةملاس عقلا هلوق) ةيلالمن مشمش نكيرلاذااعف هلءا( ةعقلا لدعلا نوكدق دهلوق) ردءريغدنعوا

 هيأ !لوالا ما هاب ن هارلاىلا نوهرملال و هول ءريغدنع تناك ن !,دنع ىه نم اهذمخأ» لد.-ءال ى |

 0 اددقب ال قاكدحاو صه كل هىفلدملاو لدب ا عامتج مزايالاو هيلا نها رلاعفدي نت رملالا نيدلا لو
 ل العدو 1 عمد/,ب.ر || ن+رااق-ى ةلاملا مح نمهلديو نهارا ىدى نيعلا ثدح نم نهرلا لدية غلا نافىهلبزلا

 ا 1 35 اهاذمعع نإ ||| نيعلا نال هريذدنع تناكنا» ريغ نمواهدنعتناك نا لدعلا نم ىأ (هنمةهقلاذخأي نهارانمل اوق)

 ِ ىذا ور تلف ةد سنع لدسلا نيب ه.ف ع.جالو اهما ةم ماقامذخأ كل ذك-ف نيدلا ىذا اذا هدي ىف ىهنمتاهذمخأ ةمئاق تناكولا

 تا ثق 0 امهدد | ةعدولاو ادب راعلا هجو ىل_عدنلا هعقد ناكنارسطسس كل ذي ن ترم ا ىلع عحرب نا ل دعلل له مث لدملاو
 عئدلاب ةمقلإ يبو. لعفاذو كل. || نيمتو ةنوهرملانيعلا كلم ناوذلاءاداي ل دعلا نال هيلع عجر هكأبتسا ناو ءجربال نوترملا دب ىف كل هو
 8 تاويل 0 5و هنو هذ لاق نا هقح هلا هعفداذا|ذكوىدعتل مالا حدوملاالوريعتسملا نعذ:الف هسف: كله عدوأو اراعا هنا

 نهار. < 5نارإر| || هيلعلدعلاعجرب ىأحااذكو هلوقو ىل. ز ناهذلا هجو ىلعهس.لاعف دهنالك ثبدب هسنحاوأ كح
 ندا ريس كلا عفرلإ 0 نهرلاناكنافةمانخلا لاق (ملالكو ناف هلوق) ىلشلا ةيشاحىفاك كلهوا نوترملا هكلبتسا هتهقنأ
 0 : لوس هنمةيشلا نهترملاءاح مت هثيسن هعا ناقةياورلارهاظ ىف هثيسلاودقتلاب هعس نال دعال ناكهعس رمأ لدعد. ىف
 رغم لك هعلاو| مرر || عيلانع ءاهئاذا م ىبتنانءلاراضحا لس.ق نيدلاءاضق نع عنتعنا ندارلل نوكسحيال هثيد بلاط

 ل الهغولر (عتنسللل اذكسف هل سأب مزال نال هيهتدفي لاي زلا لوقور ردلا فاكميهندغيملاةاطم عمل انءرمأ ن ادعب ةئدسنلاب
 دعو نإ: تاجر ةمالعلا مهفدقوا شلاق قالطالاوهو هفصوباذكدف عيبا ليكوتلاوهو هلأ 1 زالدناىأ هغضوب
 ا ( . ٠ فاح إي. | لافاه لاقي نسا عال ىلع الايعاو نهرا فاعحأو ريغ ءاهناذامتر ردلا لوق ىفريمضلا نا ىبزع

 نهارا 7 ناو مم عبق هنا قالطالا نمدارملا سدلودقنااب عببلا نوكديقت مدعاقلطم عسل بهرمأ نمدارملاو ىهتنا
 سالك 7 (ندزلا 0 ريش اذهو تبان فالح ن عمشتيح ةئيدنلاب علا زاوج ف فاتصإ كاذكن اك 0
 ع 1 1 2 15 / ) ص هلوق)هباو رلارهاظىفةئينلاو دقتلابهعيب 4 ناكهعسب ,رمأ اذا هنا نم ناخيضاق نع ءانمدةامهبلا|

 لزم 7 1 لول-ر_.. 0 ولو هلوق) ىنيعازجتموا|قلعم هلامعسءالؤه نمءاسثن م لكر ونناهلف هكمام نه راانالريكوتلاىأأ

 وأو أ: 0 دا ٠ الهلوق) ىوج كلذكس لو نهرلا عيب ليكوتتلابف الخلا اذه صاصتدا مهوب (حلا لقعن الاربغص لكو
 0 :١ 21 تهارإ/ أ هيردقل مصإامهدنعوازئا باقنسالفرعالا تقوةردقل امدعلالطاب عقو هرمأ نآل (ةف نح ىأ دنع عصا
 امدوجو نم ةدرفملا ف لاختةلاكولاهذهن ا لا (حناةلاكولا تطرمت ناف هلوق) . لائتمالا تقو هبلع
 ةدرفملا ةلاكولا فال هيلعربص عملا نع عنتمااذاانه لبكولا نارتو فنصملا هرك ذام|هنم لي زلا ف
 كف رضا نا 4 ناكنيدلا سن> فال عاباذ|اهتموةد رفملا ىذ فالك شرالاودلولا عسبادهنا|بتمو

 ناك ةرانحمابلتاقلا عفدف أ طةدنع هلو اد.ءناك اذان هرلان ااهنمو ةدرقملا فالخ نيدلا سنحولا |

 نءىو< نهر ماضر نودب ىأ ( هلزعب نا نهارلل سدلف هلوق) ةدرفاا فالخم هعسب ناليكولا اذهل
 موزاب مزلتف هقوة- نماق-و هفاصوأ نمافصو تراص نهرا دقعىف تامرمش-!ةلاكولا نالديانللا

 مالك ق ايس(هلزعب لزعتس م هلزعولو هلو ) ةيادههقح ءاونالزعلا ىو نهترملا ت- قلعت هنالو هلصأ
 ميهللكأ ءاتباىلوالاو كولا هلزعاذاام صو ص+خهلزعب لزعني ل فنصملا لو نمدارلا نا ىضتقي حيراشلا
 لزع لزعتسملاغاو لم زلا لاق اذ لو ىلوالاب نهترملا بناحنمناكاذااهذ لزعلا مدع لد هقالطا ىلع

 ا
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 (نيدملا تف نم ثلاثلاهزحنا) 1

 ىع-!ااهتادصن تذد أاذاو ةعدل|ب انهرريصنال سامقلا قو نا_تسالا ىف ةعتملانانهر ريصن لئلا رهع

 ١ كلرماهدنع كلهن اف نهراد راجع ناك هنأ رباواج و زاىلااهتادصت.هو ئاهقادص واس انهر

 هناله تعا عج نعذت عنملا دعب كإهولف عملا لق كإهاذاام ىلع لمصْئثريغ هكالهو ىبتنائش ريغ
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 ذاللا

 رص 1 نهرلادق»ب ورم اللاقماقح قالاذا معبامنارمالا نال عدحرب_غكلذو كلذيورما ثدح نما
 ىلع عضولا ابا نهارلا هقفاوم ثءح نم نو نااماو هنمهعنع نا نهارال ناكىتحهلاقح ضدقلا

 تاوحناو ل دعلا ض.ق ىلءاقفتاولا ذ كف ميل نها رلاض.ق ىلعاقفتاولامبخال كلذلريثأتالو لدعلادب
 ىلع ل ديال عملا نم دكت نهراد_ةع هل وتم ىدوهو ض.قاالدعلا هرمأ ثدح نم ضد اهنا

 دارملاوامق اندقعلا مادام «-ة> ضدقلاو م زالربغ هنوكل هيدرفت نها رئاو د_ةعال مف هنال هقدهافتنا

 لكووهو لجالا لولح دنع نهرلا هعيدب امضرو هدي ف نهرلا عضو نهترملاو نهارلا ىضر نملدعلاب
 (كلاملانالخ هلو#) نيستلاك اهريغوةياهنلا ىفاهرك ذلئامىفدرغملا فلاسخع هنكسل هع عئاملا

 سن مزاد كلام لاقو لاق ثدح حراشلا م اللكى ف مّدقتام ىلءع نهرلا ف ض.ةلا طرت ثد الاكل ام نا همف
 قناخا و ر كلام نغةوكم ناز و 'والصأ لدعلا ض.ق طرتشد النا ىتش ناك كلذكن اك ا زاهد علا

 نءاورفزلاقو كل املافال هلوق لدي ىجام لاف ىذلاو ناسلاة ناغنع ىوج نهراىفضدقلا طارتشا

 نعكامدس وكالحلاد_عن نه رلاقض“ااذا هيلع عج .راذ4 وكلاملادبلدعلادب نال معن ال ىلل ىنأ

 ق-ىقوةنامانمعلان وكل طفحماقكلاملاذيهدينااناو ضمقلامدعت انوحتسلل نهكامعهتمت لذفلا

 هادصق ام ىقدهل ني_صغ# ةلزنم لزتف ة.لاسملاوه نوءخملاو ناة5ديهد.نال ن#رملادب ةلاملاا

 بصغلا ن امنامذل اذه نال ت1 نعذاسع كلاما ىلع لدعلا عج رباختاو امهم كمدي تراصف
 بسانملاناكو حلا هملع بالف نوترملا نمد جو ملو لدعلا نم كلذ دوو لب وهتلاو للقنلا,قةحتن كلذو
 نال نت! ن ء* اع كلا لا ىل_هلدعلاو لدعلا ىلع قدك ملا عجرامناو لوقين ا ليلعتلا نمدرك ذاسل
 عقاو كهف نسما لوق نأ ىلا رما اذه راشأ (نمت .رملا ناعد ىف كل مسهدي ىف كلهولو هأوق) ما

 مك نهرا ادي ىف هنالل دعلادب ىف كل هاذا نهترملا ن اع ىف كل مناك اءاو فوذحي طرشل اداوج

 لصاحماو ىوج نيدلا نمو نهرلا 85 نملقالابةنوهتم ىهو هيلاملا قحىفنحترملاد لد ءلادي نال
 نه هن اقءتسا ق نحترملاو هظفح ىفنهارلا هءام-هق- قاعتل نهترملاو نهارلا نم لكدمك هدب لدعلا نا
 ىلاعفدولو هلوق) رخالا قح لاطب | نم ه. فاس صوملا ىلدوذخأ امهدحال نكح ملاذ هو هتسلام |

 ظ

 نع ىنجأ اممم لكو ةملاملا قح ىف نهترملا عدومو معلا قحف نهارلا عدوم هنال (نمغامهدحأ

 تت 222 ئ تا 2

 رخ'الا



 عا 6 (نكبرمالنم لع)

  ىداىذلا دنع نهرلا كاهولف ىنبعادحاو نوترملا ناك اذاايك اق اننسدلا نمش مادام هنم ٌئشدادرتسا
 درت سف نهرلا هلام فصن نم هنيدامضوتةسم كالفلا د_:ءامهتمدحاو لكريصيف رش الا قسى لدغلاك أ راو لك ذا نهارلا ىلا نهرلا لص لام قانامهنمدحاو لكن !تران ال ىّداام درتس نا نهارالو هيد
 ا لك وهو عداد اوانهرامهياع نيديالجر اندر ولو جارعملانعىوجءافيتسالارركس الي كماطعاأم

 || عئالاريظنوهراصف عو.شربغ نم لكسلا ف لص< نهرلا ض.ق نال ن يدل |لكءاقةسانىلا هكسعو نيدلا

 0 0 ع الاد_:ءهلكنه رو وف امهدحأ نيد ىضت اذا ى>ند رلاعبجىتدش تئامهتمدحاو لك قد

 هاحرو ى اكن/ي كلير, | امهتمدحاو لك انههو هعم سدحلا ىف هحاص ق> توبثبام_متمدحاو لك نماضرلادوجوأ هنيد ىذنقي
 0 5 | تيئاامهنمالكن الة ياده هنوةلهيذ أ ادم نال (ىوتغالذو_اوهو هلوق) ةيانعكلذي صار ريغ

 ا 0 ْ اذ انهر هاكنوكل سدح اولادبعلا نال لكس اءامونملك)"اضقالهجو الو دبعلا لكنهر هنا هتئدب

 . < لعهرر : و 1 م ا فدل انامهنم ركل اضقالالو ةيولوالا مدعل هن.عن دحاول هلكب ءاضقالالوةدحاو ةلاح ف كاذيانهر هلكو

 ١ ا َ 0 1 3 أ ردقب نان كح الو رد يح الز طابلا ذادباما كل, يكله اذا دنيسو ررد رتاهتلانيعتف عو.شلا موزلل

 1 1 0 3 - ْ نال حلا هتضةقاام فالك للا ىلا ىَدْور كلذ نال عر اتلاةلاهجلاناسقسا عم ءانهترا امهءاك

 ب ةطدنإت, حنو رة .| نوكيرمس تيثيءاضقلاووء اف ةالادسلا لك كلا ةلسو وكب اسبح هتنيببتيث امهمالك
 0 ١ ار ىحاص ناك اخرا ناقاخرؤن ملاذ اذه مث ةحت ا قفو ىلءالع نوكمالف ءافمتسالايءرطش كل عىل | ةلسو

 0 / 0 4 3 ا ةأرما اكن ىوعدك' ىلواديلا ب اصناك امهدحأ دي فنه رلاناك اذا اذكوىلوا مدقالا راتلا
 000 دايس ْ ىوجلا ديسلا ل قن(حلا هنال جر ىل-ع هلو ة) هيانعجراتلا نمىلواض.قلاو ىلا زدحاو نم نبءءارشوا

 0 7 0 0 4 ٌ نأن درو راتلاةلاه جت ىأ (اعمهانبت راامهناك هلوق) عالج .ر نمل دي هنالرس لمت ىقهنانا حاملا نع

 نهررر , تددحر 4 ْ هيفدقعلا نال ةلجا:مترااذاام فالخز وحال سفلتخم ندق»د نهرااوالق:سمادقع تش امهتمالك
 2 7 ' أ ىزإ يذق امهدحأ دبى ناكول هنالامهيدبأ قدنعلانوكب ديقاغا ( امي. ديا ىقدنعلاو هلوقإ) دحاو

 عدو ى/ نه .[- ل 2 0 3 --ه- 0
 ضي 0 ىبازلا رك ذامىفانيالاةهوزنكسلا ىلع ىلش تولاو دانا لاح ف ىأ ريك ايءركذاذك اقاطمةصاخديلا
 /ر تر 0 1 0 ؟ك اااذه هلوق) كذكك محل ناك ض.قلاو نه 0 هنقلك تيئاوا+ميديأ فنكيرلول حق افتا دق هنانم

 ب فا 7 نوه 0,00 دعنو هل قبال عئاشلاو سدحلا احلا ةلاح ىف هكحو هكحندا رياغناوهتاذلدا ريال دقعلاز ال (ناتسإ|]
 00 ا ير كمل || ناتحا تعداو اًهأرعا ساكن نالسجر ىعّدااذامراصف هلمقب عئاشلاو هنمت نم عيملا«ءاقتسالاتوملا

 ىو ىي , لوو, ”"دحرو || سانقلا قو هلوق) ىليز ةاقولادعبالت احلا لاح نارتارمتت نمتندملا ن الحر ىلعحاكتلاةوسن سجنوا
 34 0 | [|نمفو وه لاقامو ىأ (خلا ىقاكلا قوهلوق) هرم عو.شلاو سدحلا ىلصالا هكح نال (لطاب

 تاني م لامر 0/04 || هلقندقو قادصلا,ندرلافتصملا رذمل (ةقت) ةياهنلا فام سكعوهف ناسة-الاوه نالطنلا
 رس طعن / كإه واغلأ ىواست انمع :رهملاب اهدنع نه درو. فلأب ءأ م جا وربح رلاق ثمحالصغمةناخلا نعان عش

 هل 0 8 تفوتساولاك قاد_صلابصندرابملع ناك املودلا ل5 اهقلط ن اقاهق ادصب كل ماه دنع نهزا

 6 36 نهرلا كال مئاهبل وخدلا ل.ةاهقلط ن اق نهرا ك الهدد اهةلطاذا اذه لودلا لف اهتاطمت اهقادص

 0 ندهرلا قدس ضوعريغب رهاا غصن جوزلانعطةس الوالودلا لق قالطل ا, نالاهءلعئثالاهددع
 0 يشأ ارأا ىلع ب < الق جو زا ىلع قدا كل مكلددعب نه ىلا كلهاذاف قادصلا ف هنوهو قباعانه در

 ارهمابل مس لو ةأرعا جو زتولو نهرلا مق فصن نمورهملافصن نملقالادراهيلع بح رفزدنعو
 ل ارهمهمفو:كمريصتولثملا ارهع كل م رهرلاكلوذ لألارهكءافو ه .فانهر لا ارهع اهدةعنهرو

 |لمقاهتلط م اهلنم رهمتدوتساو امكح اهأذم هعتم ىلءدازامدرت كل ذدعب أه لود دلا ليقاهقلط نا

 لوةوهو نهرلا س حاس سدل ةعتماال تبجوو مات نهرلاو لوخدلا ل ةالوأ اهقلط ناو لوخدلا
 ا نهراانا لصا لاو ةعت لاب هسح ال ادالا ف دوب ىاو دلو ةوهو ناهتسالا قورخ الا ف وب حا ٠

 رج حسمت ردت جت ص م ل يب ب سمسا
 م ١١

 ىل
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 |نيناعذلا قالتخا ناي ىلب زلا فاك علا سفن |كلوف ض.ةلا لق نُمْلاك.طعا تااكتما
 ضقلا لءقام قالك نيدلا نمو هنتع# نمل دال انوه ذم نوكمف نهرلا كح همف تش ضنقلادعب هنا
 فدخو ىرتشملا باغف ثكملادسفباسم عبسملا ناكول قب ةعقلا نعداز ناو نُهلا عبمت نوعهمهناو

 كإعال ثدح نهراةرم فالخ هش هف نالدازلانىأ هب قّدصت لزأب هعانولو هز ارعشو هعس زاحهفاث
 عفرلا لق دسف.لاحصناكوا ىذالا ىلا عفرلا هنكعال عضو «ىفناك اذاال !فلتا ارملع فاخناواهعب
 ًانهر نكت لم دنءانهر نوكتل نودملا ةماعذخأ اذاهنانمربونتاا قدرك ذامنا معاوردلا اك
 حب رصتلا ىتحْنا نعهحرسث ىنو هنذانودءانهرن وكأن دملا نمش هل سدلندلا برن اىلارعُس

 ردردلا امو ىهتنافنمملاورقاو هنيذ نعءاضق هقح ناكم هذخأ هلف سأ اذالمقولاقءالذدل نانأ] نب 1
 نا ىلع قافتالادغ, نوهرملا كالهكإ تتكله اًداو هلوق نمل نوددملا ماج ذخأ نثملالوق بقع 6 :ةف

 رهظت الاذه ىلعف لقت مل واانهر راصهنااناقءاوس نوهرملا كالهك ]ل هنذا نودي هنمندلا ب 0-2 0 عنو

 ركس نكسلالوا نيدلاءاضق لس هداد رتساهإ لق هنفدوخ ألان اوهو دحاو يش ىنالا فالتحالا اذهةرغ جاوب 00 لي
 ةعجارعرر أف ملا انهر هكرتب نولطملا ىضراذارهاظ اذهو لاق ثي> ةيذاستللا زعمه دعب رك ذام هيلع 2 ب رك فش

 أمسهلقا ىناثلاو عادبالا لق ونهر لقتل تمادلوق نال (ةعبدو وكلب هلود) رافغلا غمأ] #0( كاك رج
 ئنباسع ىأ هناانلق نهرلا ةهجنيعدقف نيدلابملب اال هنال كلاعواكنبدي هكسمالافاذاام فالنع | . ليزر: ع /
 امهدم اذعأبالهلوة) ةبادهىاعالدو علا ةريعلاوءاطعالاتقو ىلا سدحناوهو نهرلا ىنعمنعأ] * 7-6 0
 نيدلاءاضق ىل_عهلج قةغلام هتازسأ نمعز لك اسوم نوكمش نيدلا لكت سوم نورلانال (ا] < 00 ا 1 /

 أ دياو رف تاوحلا كلذ كت هنهنهر ىذلا لالا نمايشدحاو لكل ىعسناذعئاملادب ىف عسبماكراصو ||«. ةلحبو ” نهرو غر
 ىرئالاون "الاف اطو ريثم ريصتا الن دقعلاد>أ نالدل ىعنام ىَدااذاهضرقن ناهلت ادا لا قو لصالا يا 0

 ظ ارخ "الا نودامهدحأ قعسلاى رتدملا ليقاذاامفال<ةيادحلا اك زاحامهدحأى نهرا لدقولهناأ] ر كك ق.اهبز ا كح
 + أ ىلنزلا اذكو علا فال نعل لمصفتبدذ عت, نه ا نأب اللعمردلا قاكمكالاوهاذهو مهال ث دحا 0 يح توري 1

 ىءرك ذام عج رثنم ىادعدسالا نع ناىلا هراغىف هل-هنامهفلا فو عصالا ىهتادانزلا ةياورتاركذا (ىففير كتوم نت علو
 ةلحتام ةقيئولا عت هجو ىلع نكسلو ناضل ىح ىفةلباقملا لمصفتلا اذه نمهضرغنأب للعم لصالا || كب لكسر هل 7 58
 سدحب لصاحل ار هضلاو ةق.ولا ىنعم لطمل ل املا ضعبءاضقدنع ضعملا دادرتسا نم لمدس هانلءجولخ ير

 هذهنمهذهنسملوةريثعب ىرخالاو نريشءنامهادحاامهردنيئالثي نيتاثهنهر (ةقت) لكلا 0
 اةلاهح ىهوالوه من اعغلا ىح ىنوهرملاراصذ ىرخالا نمةرسشعلاب لب املا نمس مل هنال نهرلاز حمل 1 0

 :ءنهراهعمجو هلوق) ةصالخلا ف اذكولاقزوال كلارك اللو ناثلثل !امهدحال لاقول ذكور حر

 اكمتب ون ىف لكفاتباتناف (حلانهراهعبجوهلوق) ةرو رض عو كلا تيثيف امهملع مسةنتنعلا

 لقيام ءافتتسالان الامرملع مسقنمفرخ“ الا نمىلوأب امهدحأ سلذاكالملابامفوربصد امهنمدحاو

 حس مسح ماكاو 1 7-6
 دادرتسا

 ا ناكرمءولودادرتسالا ىس فكل زذكحوذقعلا داسف تء>وافامهادحاكاله دنع ةءزانملا ىلا ىسغت

 ' | كلذ لاقنافاهفصتدحاو لكنمختماهتنهر له ملاذااع جارسلانع ىلشلا,دق (عصنيل-ر دنع

 ١ ش سدخحلا هدحوهوه. ف عوشالوهدحاو ةقفصد نععلا عبجملا فضا نهرلانال (امهتمدحاو لك

 . | نال ةفانح ىأد د ععبال ثح نيلجر نماوتمه فالخامبنم لك اسو_كمراصفأز حتنالوهو نيدلا

 "| نيضرن < الاىلا لكعفدولف فصنلا سح لك ىلع فاز: اممناو ًازدتنالامول اذهرش الا قحف

 ١ لك ال (هنيددصح لك ىلع نو*تللاو هلوقا) ىن.عامف والخ ودع نيك عفادملا نافرخ الا ىلا هلك



 00 ْ (نكسمال:ءلع)

 أ هضعب ناكن ا ةنامالا ةصح نعم. الواب اماغلاهنم نوعذملاةعق نوترملا نعت اًعوص»نهرلا ناكااذأ
 | ناو هناكمانهر ناملا لعجو نهر نوك نان هبرخو نع امردقب رسال وترا كلك و ةنامأ

 مسكت |اذاو لن ّرلا ىف كى ه اح هنال نيدلاب هل حنا هل سدلو نيدلا عيممحم ريكامملا كتنا نواراءاش

 ناف هلوق) ةيانعلا ىف هلئنالارو كم, ذأ ناف سنلا فال نم هنيعضت كلا الف ب وصفملا
 ايزعمةءادهلا ف اك رثك اواهلوقّدا زىلوالا ناك ( قافتالاءنيدلا طقس ةرمشع هنز و لم هتعق تناك

 تا م ا و ب هر

 نوك ناءانعم لاق ه فاوهف عاضفءرشعب ةرشع هنزو هضف قد ربان هر ناو هصنو ريغصلا ءا 2

 هلوقو ىوتناا فوة سم نيدلاردقب ريصيف ىناثلا ىفهماعةدابزو لوال | ىقندلا لم ىهو ةعقلارابتعاب
 تناكاذااعف اولا لعج ثيحتيادلا قعقوامنأ ملعاو سدلا نمهبقا.كالاهىأ هيفا وهف
 ةفنح ىنأ لوق هقالطا ىلءاذهو ىلاق ثء-نمدتلا ىفاك فلا خم قاغتالا ىلعرثك" أواهنزو لم هتعق
 نزولاراهتعاف نكي نام هدنءو ترثكو ا هت تلق نزولار ايتعاب كل هاذا,دنع اسفوتسمرعصن هناف
 تناكنانامهدحأت ًّ رض قانا هذ ناكن او كلذكذ هنزو لخهنه لا ةعق تناكنانامهدحأ,رارضا

 ملء انه نمو جلا هناكمانهر لعدتو هج فالعت نم هتعَق نهترملا نعت لقأو| هنزو نم رثك أ هتعق
 اعاجا نيدلا طقس رثك أ هدعق تناك اذا هنا دلو هرادهلل رع مح ماقملا اذه ىقم_هضعمل عقوام
 .ددع هنال (ةفدىنأدنءكلذكفهلوق) .اياوصناكلطقف هيادحلا ىلعرك ذامو زعفرصتقاوأو
 هدحو نزولاانريتءاولانال (21 نهض امهدنعو هلوق) ةعقلانودنزولاراسشعاب فوري

 || ءاتاعجو ةعقل اانريتعاولو اه هد اءانزر رضاه مف عقل |انطقساز ةءادروا دوج نمهغصرامتءاريغ نم
 ض5 صقل هسنح الخ نم هتعد نعد هنا نمانركح ذامنمعتفايرلا ىلا ىذا اهرامتءابامفوة سم

 ةطقاسةدوحلا نا لوقن مامالاو ناسعذل اب كلاسملا نوترملاكلع و هناكمانهر نامذلا لع مننهرلا
 ١ 1 ىقاذكهب ىضارتلاد_:عرئاح سكعلابو ادم اي: ىدزااءافت اودي ورلالاومالا ف سدح انةلداقملا دنع

 || همر و نع لقادتهت تناكحازااهف نهرملاىنعب امهد>اانر رضا عقل ا:طقساول هلوقو نيددتلا 2

 : ناكل :دوجلا ل ديةفصلابرم ءولاةدوجلان !لوب مامالاو هلوقو رثك أ ةعفلا تناك اذااعف نهارلاوا

 ملا سكعلابو ادبحلانعىدرلاءاقتتساو هلوقب ةمسانملا ةياعر لجالو لقاةعقلا تناك اذ ام لمش ىلوأ
 نيدقاعتملا دحال عفن هيفو دقءا اهمضتقبال طرعش هنالاسابقال (انا تس ازاح هلوق) كلذ ىلعهبن نمرارو |

 نهرلاو ةلافكلان ال دقعلل حالم طرب هنا ناهتسالا هجو ه نع ىبنموهو هقف ص ىف ةةفص هنالو
 وهو طرشلا ىءمريتعا انعم نهرلاو ارضاح ل_.ةكحلا ناك ا ذافن م :!بوجو الب وهو قاتم

 ناارضاح ليفكللا نوكنمدارااورردلا اك اذكدسفف طرمشلانءعرمتعاالاودقعلا مدف قاشتسالا

 راصاطرمثل اب هنال (رسحرفز لاقو هلوق ) يل زئاذ مرهد لو ساحل فرضفما .ئاغ ناكول ئت>ان.عمن وكم
 نهراادقعناةملالبنرمشلاورردلا ىفاكهناوجو جان نهرلادةءىن ةطورمشملا ةلاكولاكهقوق- نم ىف اح

 : دعولاو ء ادع دجورلودجو اذا هقوة- نماة>رعص» امتاو عرمتملا ىلءريجالو لمفكللا*اطعاكعربت :

 عتتمااذاو هلوذ) ىبهتن !ىكوأدعولابامزالربصب النالفل-» ملام مزامال هنهرولو نهرلا قوذ نوكمأ الن هرلابأأ
 هلوق نأ ىضتقي (للاحتا قىا هلوق) راءخلابحوب هتاوذو همف بوغرم ف صو هنال(عيبلا حدف عاملا زوم
 1: .ايون ىرتشان و هلوق) ىوح فو 3< ردصءةفصهناىدتةءالاحاعفدهلوقو صفا لا عزت نوطنمالاح ا

 نوكينا طرتثدالف ءارتشاىذلاوه بوكا اذه سمافنصملالوةىف بولا ناملاهيراشا (مه ردنأ
 دعن عمبملا نالدارعربغ هموم ن الع ملاريغاتب ثءاطعأ دقو رردلاقهلوةرهاظل اقالمت عسملاربغأ

 | سومحت هيال ضقلا ل.5 ناكا ذا ام فالخ نهرا كح هف تدثب ثمح هتمءانهر نوي نا لصد ضدقلا :

"3 
 | هلل اقول حام وعافنا ةلاعتسالنيفلتتع نعناع انرهضم نوكمالف هناعه فلس هناسعتو نلابأ
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 |ناكءاوسىأ لا نهرلا كلد ىتههلوقو همف لملا,ن هرلاناكولام ىه(ةنلاثلإ فوهلوق) ةيانع اصاصقإ] <

 (نمعملا تف نم ثلاثلاءزجما) 2

 در ىأ ماعطلادر للا ىلع مزايالو ص اصقلا بوف لاملاس أر وهو نهر اهلام سدح نمندمسلا أ

 اناو محب سدل دوقتلابءاسشال ا ة.لام ريدقت ناقمهاردلا نمانهه نهر اهملامن | مد الانان تبمحأ هلم

 ماعطلا سنج نم ىهرلا ناك: امهضرغل | ماءطلاب نهرلاة.لاملارب دقت امهنمكلذ ن اك ءاقتسادةع

 [يقتلي ىتح هلام سنج نم هسلعام نوكمالف مهاردلا نود ماعطلامِةمَدْلا تلغتشا دك اله دنعف اريدقت

 | سأرب نهرلا عقو ولام فالخب طرعشن سدل قارتفالا ل-هق هبف ضمقلا نالءدعب وا قارتفالا لق كالغلا

 اهفوتسمريصن امنا هنال هقالطا ىلع سدل (هبف اللا فوةسم نترمااراص هلوق) امم فطرشوهو

 اح رش ن ءملسلا بانى اتامملا ىرتئالارثاالف هنم لقا نهرلاناك اذااماه.ءاؤو نهرلا ف ناك اذاهمف
 |هتعف تناك نازانمانوكمهدابزلا ىو هبف ملل اقوم هراصودب ىقنه راكع نافىوادلا ةمالعلا

 |(هفناتباوررفزاو هلوق) ىلشو ىوج قانلاب هيلع عجريوردقلا كلذلافوسمراص مق ململانملق |
 مهضعل هعبتو ىوج اهرك ذا ذك ه ف ململاو فرصلا نيو للا لام سأرب نهرلا ةعص نم روك ذملا ف ىأ

 ءافيتساو افرةسهنهترملاراصدقعلا سلع ىفكإ هاذا هناف ل ادمتسا كلذ نا ىلعءانب زوحالرفزلاقو
 لادمت_سالاءكلذوءاقيتسالا نهرلا كح نأب رفز فالح لي زا لاعو مصن الامي لاملا سأر ربغا
 رفرز باوجنا لعاواناو اهف عب رصوهو ممسلاو فرصلا ل ديف مارح لا د_,ةسالاو سنحلا فالدخالا

 ثٌتدح نم هناا تورث نه هانمّدق ام ىلعءانب ملسلا لام سأرو فرصلا نب لادنتسالاموزل عنع

 ةأا اذهو هعادباكلعهنال (ا نهرين اباللوهلوق) هتبعالهتبلامنهرلان منومكملازاةلاملا
 نيديريغصلاهدلودنعهلام نهرب ناب اللو ةمارغلا هفاذع غلب |هظفح نوترملاماق نال ىصلا ىح ىف هنم

 تعقاو نيصخش ةلزنم لزنهتقةشرونول بالا نا ىلا. لا فاك قرفلاو ىصولا فالذع هسكعا ذكو هماعهلا
 | فالخدقعلا فرط ىلو تالدحاولا نا لصالا ناكن او هسفن نمريغصلا لام هع ىف نيترامع مام هترادع

 هلن كم لفطلا غلب ولف (بالاةلزنعىصولاو هلوق) ةقيقحلا نعمب لدعبال هتقفثروصقل هناف ىمولا
 محءاغانهرلانال سايقلاوهو (امبنمكلذزوحالهلوق) .ىلشندلاىذق.ىتح نهرا دادرتسا
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 أريغنمريغصلا كلم ةلازاءاغبالا هقمقحق نا هيادهلا قكناسسالا هحو هقيقحءاؤرالاكهناكلعالو

 هةوذ) 05 رتق أو هنف هك ل مءاقب عم لاسحلا ىف ريغصلا لا ل ظفاح بصنت نهرلا ىو لاحت ىف هلداقد ضوعا

 هلوق) ىوج باوصلا فالخنوهوايفو م حشلا ضعي ىقوامهنم لكىآ (ابفوم ىصولاو بالاريص» و
 ىصولاو نيدلاردقب بالا نم هلوو) انش طتطادك ىل اللا عستلا ضع ىنو رصقلا (ىلامالا فو
 ةريخذللاب زعم ةياهنلا نع ىجلي زلاركذ نكل ىصولا كلذك" الو ىصلا لاك عفتني نابالل نال( ةوقلار دق
 هيالوامسفلو نهترملادنع ةعبدووهوةناما هبال ل ضفلا ن انعم اللاقوكحلا ى امتد ةيوستلا ىغملاو
 تفراذاف هلوق)اتمءاغمتسالان اكمال (نوزوملاو ليكلاو نيرا نهر مصو هلوق) حادبالا

 | هلود) رهاظوهو لاومالارئاسك اهتعقب تك_اهتكلهفابستح فالخ ولو (حلااوسنحءاشالا.ذه
 أرهاظف نهرااو نيدلاىأ ايواست نا تام لافالع ةءقالالكو أانزواهلثعىأ (نيدلا نءاهاثع تكله

 | هلوق) ةعب رشلاردصور ردلا نعردةنامادثانلافديزا نهرلا ناو نهارلا ةَمد ف دئازلافديزانيدلا ناو
 |ةدوحا» لصأ نزولا نال (ةدومانةربعالو هلوق) ىوحجالوأ هنزوكهتعق تناكءاوسعأ (الطم
 اهفرا_كنالادنعوراغصلا لاومأ ق فرصتلاواباصولا قاك ةرورضل ادنعالا فصولاريتعب الق فصو
 د حما

 اذإ

 ٍ | محو ةقيقح ضدقلا تاوفلاممنم لكل طسب ث مح قارتفالا دع كالا ناكو فرصلا نءوأ للا لام

 ىنعلالاقاذملو همالكن م مهغباكدمفرفزل ف الخال قاقنالاب حصه لاء نهرلا نالرطت همفلوقأو

| 

 7” )7 كوش الا ناسا ب تاستيلابب



 ا (نكحسمالنم ىلع)

 لوجوهوانذش طاع اذكالاءاب عقو ثيحدقعال هنال (ةناماناكمدنعنهرلا كلهناوهلوق) انذعْب
 طوقس ثدح نه نوعمملاهيشن ا (نومتع*سدل علا نالهلوق) تاطأا لش كل هاذا ام ىلع

 حراشلا رك ذام لوقأو رردللاب زعم مهضعي هركذا ذك اهريغب ةنوهتملا نيعل يوما فو هكالهبنعلا
 ل طاب عملا ن هرلا نا ىب_عىتتس جلت زلاك اهريغو رردلا ف هلع ىرح و نومذع سل علان ا نم
 3 لقالاب نوت6 هناوهداسفب حرص هنارا.ةخالا نع انمش لقت نكل د رافكلا نعءداز ىزعحرص هيو

 فاي ٍ 0 مدع لعحود © لوقراة او لاق عماسجلاو طوسملا ىفد_ٌصن نع هل قن نمعلا ةهف نمو ه مع نما

 / 0 1, كور نارك د ىنامركلا ىلاو ,زعلابىفاةسهقلا اذكو ىبتنا هحرس شق ىرودقللالوق عغسمملابنه ,رلانايعد

 كاك 1 ىذا .
 : ةلرر رى 7 دا 0 ِ . 1 ١

 ا 2/4 /ذيبر 3 ع 1 ةلوقرك نإ تلق ناف ىنيعنوددلارث اسكراصفل املا ثمح نم ءاقمت الا ق قدمت هنءعال هلام نهزلا

/ 

 0 هدير عسب 3 | ابنوتسمنو هاا حت نينجا ذاضقاو ضم ةلادوسو (فرصصلاو لسلاح هلوق) . ىوج

 لا 0 ١ ا !نارلعا ا ىيعامييفلاسملا سأر ريغ

 ا ١ ةقدجبمز 0 00 مس ىوج 20و ا لالا ثوو فرصا نإ ١1 ولا سمس و ناو د ضلا دما اع

 ناو ها 2 || ناس امقلاو هن تح اناسعسا|لاملاس أر باتهر كلذ نولي نهر هيف لسملابو سلا انعم افتولو

 َْت ١١١



 أ ضقننمتراذلا ض.ةبورامختابىرغشملا نا ىلع نْلا هنم ض.قب و نهرلا بلاط نماهغصن عستب عادم
 ٍ هدجوهنال (عاشملا نهر رو ىفاشلالاقو هلوق) نءلابنه رلاةلزتعمدب ق قينف رابخلا كح عسببلا

 ءادتبالانم لوسأءاقبلانال (حلاعوشلا نا فسوبىفأ نعو هلو ) هل هنيءتو هعمب قات تساودنع
 | تانى ةيمرملاكءاقنلاو ءادتبالاهمف ىوتس هلثمىفو ةيلحما مدعل عانتمالا نال زالاهجوة مها هشأف
 |ةمازغ ىا ةمارغلاىنل ءادتبالا ف عنملاو كللاودواومك- عنعال عاشملا نال ملا فالضحاكنلا
 | مصإالو بوهوملا ض»» ىف عوجرلا مصن !ذاو هال اةلاح قهرا .ةعاىلاةجاحالومسقياسجت ةمسقلا
 أ هلوق) مالوش. نا لئاقلو حراشلا لو نعباوحا لعب هذمو ىب زل ىفاذكنوهرملا ضعب ىف مسفلا
 ,[| بالا توعحاكنلا لطب, الوزاح همتاكم نم هتشب بالا جوزول تلق نا (حلا لحنا ىلا عج ربامنال
 ظ اذاو ةثارولاباذكف كلملا بامسأ نم بدسر كلعال بتاكملا نااناق زودميال ءادتبا اهمتاكم تجوزتولو
 | ىلشزوالهجو نم كولمملااكنو هجو نما تءان كلا انالز وجال فاءادتب ااهمتاكمتج وزر
 |ةةفتالاوماقيلا همذى وسب لحما ىلا عج ربامنأ: ليلعتلاىأ (ملاضوقنماذه هلوق) جارعملانع
 ْ هسفاى عومتلان ا عم ىلصالا فال هلا دسف, ال َّى راطلا عومشلانا نه هماعاوةفتااع ضقَتن»

 | ىنأن ءىورللرادتناوهف*ادتبالاو ءاقلا ة لاح هفوت_ول هنا عم لحم ىلا عججارار اطوأ ناك ايلصأ
 ديلا ب احأو ىتايزلا نع ىت.-امهباوجو ةمملا ىلع اسايق ئرانملا عو.شلا عم نهرلازوج يح فسوب
 |نارم ركذامىنعي (هيادهلا فهل مما هلودإ) ةلكدقفلادعاو 3 تناكولالااضقند ,ربالا ذه نأب ىوحا

 ظ (اهتودضرا قل ختو هلوذ) ا لوقن نالثاقلو هلوق نمرك ذامالاهد بال ة مهلا ىف ئراطلا عوشلا

 | سدلورردلا فاذك عاملا نعم ىف ناكف ةقلخت نوهرع سلا لصتم نوهرملا نال ضرالا نو دىأ
 زاحاهعضاوع لفلان هرولامأ ىل.زلالوقارصشلا عضومردق لب ةيلال مثلا فض رالا عسجدارملا

 | نهرلا نأ زاوحلا مدع هو (لضتلا نود ضرالا رولا ذككهلوق) نهرب سدلام ةرواحم ةععلا عنمالو |

 | مصاالءانملا نود ضرالا نهرولا ذكو نهارلا عامتءاهفرتا ضرالا نهركراصف نهرب سدا امم لوغسم
 ظ قت -اولو نهرام لس متالوأ اهمفام عدو: نا نهارلا عاتماهب راد نهرهل_حوءانملا,ل وغم نهرلا نال
 أ هلوث) ةينانلا نع ىوجزاحاعاممالا نعم ناك نأ, هدحو ه :هرءادتبازوحك قابلا ناك نا هضعد

 لسنا نع تكسو ضمرالا نهروامأ ىنل انهي مدع ىلع صن نأ (عرزلا نودوأ ل-.أا نود

 ناةفيتح ىنأنعنسلاىورو هلوق) نيسلا نعة_لالبترمث ملاصتالاعشانهر كلذ نوكي وو
 |بدخلا نعةراسع .روهشلاو هناكم عمن دملا نءةرادع لهل نال (مصن راصمالا نودي ضر الا نهر

 || ريصيف ضرالا نم هناكع لذخأ ىتثتسا هناكف لت سدلو ع عضو هريغىف هنا ىرتالا ه عضو
 |اهتاكم نود ضاقتنالا نعةراصءانسلا نالءانبلا يننةسااذا كلذ كسدلو زئاج كلذو هاوساملاندر

 |هعضاوعلبخنلا ىنثتساو ضرالا نهراذاامأو مصنالف ام لوغموهو نهرلا ىف اجناكم ع دبف
 |ىوجنه رلاابمق مصمق لوفلا ناكل :رواسحم ةزوحم ةمق. كلذوهاوسام نهر هنالاع.ج موق ىت زاح
 ىذلااهنمترمللرحلا نضتالورخاو فقولا اذكو (حتاريدملاورحاو هلوق) ةيادحلاو هيانملا نع

 |اذااكنامضلا بسم نهترماوانصذال نهارلا نوكيناوهو هسكع نو | ق- قلاع تسدلا جال
 | نهترملانمنوهرملاذخأ.نانهارللف ا شالامذهى نهرلا مه: ملاذاو ىذلل لاماهنال هنماومصغ
 اردصو رردكلا لان ذاب ض.ةلا ىمف لطاملل محال هنال ئذالب كإه نهارلا بلط لق دي ىف كل هولو
 | ضبقاا عقل هءنوهرملا نا نم الف نوع نهرا ض.ةنال(ةنامالابمم'الو هلوق) ةمدرشلا
 |ءاغتساالوعافبتسالل عرش هنا فلا اووزئاحا مناف هيةلافكسلا فالذع ( كردلا رهون) ىاب زانوهدم|

 امهلق<كلذو ضوعرش مازتلالل «ثتفةلاةكلااماو ىدلعتلاو ةفاضالا لقحالف بجاولا قالا
 انعاذك عقبملوأ قاقدتسالاعقو (نهرا سدح كلخالىتح هلوق) ىنبءةالصلاو موصلامارتلاك |

 انعش
 يل + ١



 2 (نئك مالم للع)

 ىناذك ةئالثلا فالخض ناعمشلا ني اداتعم هنو كحل نمغس د ةاتكن هضداتعملارو نمضنال هقتاع
 «مالكرهاظ لاش نا ربرضلا ندا دمج نءانتيش طخعاذك اهعضو نشلارسكر ناعدهشلاو ىلزلا

 قولاق ثي- ناخضاق نع ةماالمنرمثل ىفا فل اخوه واقاطمنيغسدما قب نامفلا ب وحو رردلاك

 لاح ىلارطت ل ناعيهذلا داعب للعب ملف ىلا مسا هنالنم_ةسس دانتي نوترملا ناك اذا نمض نيسفسلا

 نكوةروب.ا نإ | تنبزجأو تدب ةرحاو هلوق) الفالاو نعضنيجاخ سدلب لمت نمم ناكنا حاسما قوف حالا سدل ىفاكنهترملا
 نارلا ىو ى 1 تغيرا ىلع هظفحت ناك امو هكلم هنال نهارلا ىلعف هسفن نهر |ةطصمل هلا بات كام نا همف لصالاو (حجاهطفح

 ناكني. ير يل تاغ ديو ىأ | ق زوع .رملا ىلع هلوق) ىناتسهقل| نءرد مزال نهارلا ىلع هنمّىْدط رتشاولو هل هدح نال نترملا ىلعف

 (نهارلا ل مر خو ىفس حلا قو سدحلا به س هي وجو نالنيدلا نمرثك أ نهرلاةهق ناكناو (ةروبشملاتاناورلا
 هدأ جارخم طلاد.عو انضشاطنع اذكءىص اك ةنامالاو نوهذملا ىلع مسقنتفهدب ىلا هنمءزجدروأ ءّدر نؤماماو هل تءاث لكلا

 هوفر رج 0 ىلإ | هظفحملاعج ربامو هل ةكولمم هعفانم اذكو هكلم ىلع تدق. نيعلا نالالوأ ل حف نهرلا ىف ناك هاوس
 ل عام هريغ نيد ىذق هنآلاعرمتم ناكر الاءادأف امهدحأ ىلع بجوامو ٍيسقت:لابوا ةصاخاما نوترملا ىلعيوهف
 اوريو هللءاسد ىضأقلا هلعك نان مددالور ردلا فاك ةماعةيالو هل نال ىضاقلا» ,رمأ» نااالا هرماريغت

 عجرب هناف لغسل ىن.اذاواعلا ب حاصنمب واذه نمد قرغلاام تلق ناف ىجلب نلا فاك عجربال ىضاقلارمأ
 ريتال ىضاقلا ىلارمالا عفرول هنال ولع ءانب قرطضمول علا بح اص نال تاقءانملاب ىضاقلاهرمأب ل ناو
 ءانملا ىوس قب رط هةححالصاقولعلا بحاصل نكي. ملف هسفتب مدهما اذاءانيلا ىلع لغسلا بحاص

 ىأ ل." دادوس 0 ا ا ا لا 0
 ) ل اه 0 5 دعب نوكي ل_صفتلا نالزوسالامو هناهترازوحي 00 ْ هيلا لقاح

 35 7 ىلع ى عوسلا ناك ءاوس هلوق) ىوج بترا ريغلارششنلاو فللا ىب رط ىلعزوجيالام لاسم مدقو لاجالا

 0 7 هريس نانا نالكي رمثلانم الا ةراجا ةفيشحوأ زوجوءريغوأ هك ع عاشملا نهر ناكءاوسو (الو ار اط

 46 014 5 هكسع نمرملا الكي رشلا نم نهرلا ىف دوجو م ىندملا اذ هو ضبقلا همادتسا م دعزهزانم عناملا

 هر دقعلاءاضتقا ام ءاغ.ةسا نم نكح الرحأتسملا ناةراحالا نم عناملاوانهر نك لذ همددتس»|مووو انهراموت
 هاابراو ا ركلاوراتخإو لطايلمقف عاشملا نهر قاوفلتخا منا لعاو كير مشلا ىفدجوب ال ىنءملاذهو دأب اهملايالأ

 ل امال د اهنا لاق ىنسغملاوةريختلاوةياهنلا نع ةيلال.ئرعشلا فو ىوحنا رك ذاذك د سان مهضعب لاقو
 هيقاعتن ال لطابلا نهرلا كم ضوبقملاو يصلاوهو نام اهي قاعتيدسافلا نهرلا كمت ضودقملاو
 نوكدام هنمدسافلاو عمبلانملطالاكالدأ | دةعنمنوكيآلام نهرلا نهلطاملا نالالصأ نامذلا

 نوكب هن لب اهقملاوالام نوكب نان هرلاداقعنا طرشو عوبسلا نمدسافلاكد افلا ف صوب نكلا دقعتم

 مهد دقف هناال انوه هب لد اةااوالام نهرلاناكعضوه لك ىقفنهزازاوج طرشوهوانوعوه

 .لباسقملا نكي وأ الامن هرلا نكي عضوملكق وداسفلا ةفصب نكلو نهرلادقعنم زاوحلا طئارعش

راد فصن نه ردازأ ىقملاة نم نءردل !قامعاشالا نهر زاوج هل. اوالصأ نهرلاد قمن الانو هذ
 



 (نمعملا خف نم ثلاثا ءزجلا) عع

 ىتح هلوق) ةيناخنغلاراضحا لق نيدلا"اضق نع عنتعنا نهارلل نوكبأل هنيدبلط, نوتراا "اس | تبتر عفا و . ,يدلا) نوترمل
 هلوق) ىنبع عملا سبح فاك ةيةيلافو سىس نهرلا لكسحناهلف ضعبلا ءاضقولف (هيضقد | .ةنهج نرى 23 نيترلا
 [مءاضق امدرتسا م دلا لق كل هوما ىندع هملا نهترملا وح لوصوب ملدتلا نم مناملالاوزإ (نهرلا دادلاق (ىكي ( لا
 |ةمزعلا قلاقورردلا ف اكن مترملا نذامالا عفتشال نها رئاذك )خا نوترملاعفش الو هلوق) هانمدق (ةراعاو 3 علاق ءادتعتلا

 أ هسسنو عدجملا نمذوح أ كلذ نها رلاكح نوك اماونوتلاةماعىفروك ذه كلذ نهترمل كح نوك اما الاةيادزاو حري فتلاف (اسبلو
 . || نوترملانذادالا نهرلا عفانمءاغمتس!نهارالزوحالانباصصأ لاقىاق ثدح عطقالا ىلا نابسلا باغ ف هلقت) ْ دا دعو اذا
 . اىضرشلا لا نال (هنذامالاءلوق) بولا سدلو ب راسحلاءطو ىفالا يفاشال افالخ هف فرصتلا كلذكو | ( 0 !(هلظفعو 2

 | نامالف نهارلا ن ذا, نكن او تغل,.امهغلاب هتمت نهد: واسصاغ ناكجوب هلعتسا ازاو هعافتنارال هسح عما 1 ادم
 اةراحالا هل سدلو هعبب ىلع هطلساذاالا ه.شيد فن هرلا عسب نوترلل سلو هن ىضردقوهقحنرحادالأأ ر 2 8 هل 00

 نهراداعف لازو عسف كلاملاءز<ملاذاؤدساقدقع هنالانهر نوترملا ديىلادرو سف لعف نافةراعالاو أ و[. 1 دل
 || ىاهدمع نانمترالو هيودصت نمترلل رحالافنهارلا نذا ريغب هراة مناخ ا فو ةياثملا اك هلاحأ 0 3 همام هلع 0

 أ ىأ هساكع هسكعىفو نهرلا لطب و مص ن مترملاهرحأساولو نهارللرحألاو نهرلا نم جري هرمأنولو نهرلا | ى 0 اوركذ ع 0
 | نهترااوانهارلازاحأف ىنجااهرجأولو لاق ىوج اهد.ءد نا نهترمللف نهرلا لطسالوةراحالاعصتال | ع 00 1
 | أرق ناف همفةءارقلابءرحأو ا ةدهم نهر لجر هصئام ممل اولولا نعل قتوزمرلا ىناذك كذا لع هكا "د 0 البالإ

 ثالهواوانهرراص هنم غرف نافنيدلا, كلهم ةلاسحما كات ىف كإ ول ىتح نهرلا لطب و ةيراعراصه فا / تاون مذتالإ اا ١
 اذافةيراعراصو نهرلا لطف هكحريغت دقق هنذاب لمتسااذاف سدحناوهنهرلا ك> نالنيدلاب كله | تكسب امه | ماها ةسعب دولا

 ةاشلانيلورادلا نكسر اراغلا لك أنوترللنهارلاحادارهاوجناوءاشالا ردلاوالفالاواررناك | .هتقفنفن رز تالانايرما + ْ هطرشاذا لمقو طرشلا,ناك اذا الماش هنذامالا هلو قالطا نالعاو انهرداع عافتنالا نم عنتتما
 أ افالبتءا نهانا ن ذاب نمت :رملا عافتنا ةهارك ىنا ىناتسهقلا دافأو هعنمدلو نوضإ لاهلك أف ةنوهرملا| كرو لرو [ر خلا عم 32
 |ةراعالاوةراحالا فالحب قانفولا ىلا داعاذا ناعغلا نعج رم ن انه رلاو هعب دولا ْح نمةيناخلاقوأ] نمت المن 0 2
 هلوق) ىلشلاباهتلا رش اذك أرسال قافولا ىلا داعم فلاخاذارمه ل اورحأتسملاو نهترملااذكو 0 انه 2 ذل يلاق ث رح ةيداملا فا فلا خوهو سدنعتلا ىف هل_ثمو لا#مةسالا كرت ناضل نع ب رذالامويفف حرش ع //نالإ 2

 .[| ىدكرمدلا,ركذام ليش ىليزا مالكو وج همدانو .داواقلعتمىدتقر ملا ةلعج (عبجتايقلعتم | موز م 13 3) ةباديرب
 ظ 1 يو بلا م ا داعم هلك داره طلاوقز لو (هيذ“ تكلل ىأ(هيي
 | هنعذ عج ( مهريغب هظفح نع<و هلوف) ندلالالجد.سلا ىنع (ةبادهللد. لا حرمت قاذك هلوق) ع ةندعتو عار | 7

 | قرض بقلا مون هتعق هلع دازام نمضن الهنا رم ىفاتسهقلا نءانضشدركا ذام ىلاريسُمن وهذ بوصغملا مد امصال /> | ناهض ل ثم د[ بو هةملاكى لزلا لوقو ىو حرمت نمدافتسإينافلتخناسجانهريناندلاومهاردلا| 2 .انهر نوع" ”9نماد |نارع او ىلع زلاىقاذك همد ذأ نهرا لدن هنال هنيد همضقن ناىلا دنع ذه ,رنامعأا ناك نيدلا 1 دلو لاصتسو١ 00 هولي قل قا لردع رسال لسان هساوس هنو كف مرد | رع تعور ساق | هدنعا هر نوكيو هتعف نهترملا نعمك الجؤم ناك ناو لضفلانالا هبحاّصامهنمدحاو لكبلاط.الف م 00 الا نيل ناك اذءاضقلادرعجاصاصق نامت نيدلا سنج نم لاب ىضاقلاىضق نامت بوصخلاك (] نميز دنع نزلت“
 | فىرسسلاو ىعلاو (صنح قهلوقإ) ىبهتنا ةدوصخملا موب هتجفف عطقنا اذاالا ىلكلا ىف ىلئااو ىعقلا
 |قئاناسليلط عضوواو ةأرملالاةداعاس يف سل الذا (منا عب اصالا ةسقب ىفهلهجولو هلوق) * اوسشالذ /

 هقناع 9 د



 علال (نك ءالنم ىلع) ا

 مط اذه ورعالا نملقأ وهاك نوعذم هنادارملا ليدمفم ربغئشا 2 هذو |ىتدكوأولا ن اكن انامهدحأ

 م ل 4 هقرافاذاو ريكتتلا همز نم لممتسا اذار يضفتلا لءفانا..لاةياغقوماللا عماحتال ةيليضفتلا نمنا

 (هنبد و د نوورر ٠ تنال | و رع نم لضفالاديزالو لضفأديززوحالوو رع نمل ضفأدبز وأ لضفالاديزلوة:فيرعتلاهمْزل |
 ل كفل, تاص) 0 , ا نيب ةرباغملا ب وول نيدلاو :مةلاريغ لقالا نالضغتل ا ىلع مزلذا (ةيليضفت تسل نه نال هلوق)

 ندلاو:راتةعقلاوهىزلا لقالا ىأ (لقالان ايما لب هلوق) ىوجدساف كلذو هملع لضفملاو لضفملا

 درموديز نمملعالا,تاثواوامهربغملعالا نوكب وربعو دز ن هلءاب تررم كالو قد اذ_هريتعاو ىرخا
 هنوكى فتة. لال عاب تررم كالوق ىف هانهربكتتلارايتعا نالرطت هيفو لبق اذك [مهدحأ ملعالا نوكم
 هاضف: تسل نمنأن اللعمروظاو نسحأ فد رعتلانا نمحراشلا ه رك ذاممالد الفد ثنو أطخ |

 انه اريتعماطخخريكنتلا نوك ىعدانملوق طوةس مضةءاذهب و ىوحلالاقاذهو للقالا نامل لب
 0 رز. 0” || انهريكشتلا ناراشلاو ىو مالكن مديفساام لصحمو ىبوتنا كلذكس دلو هءلمضفت نمنا ىلع ل

 0 0 هه, دز نءملءانتررم كلود ىناهفالنع ةلضفتالد ءايبانهنم نان« لءامل كانه هيريدعب نامل
 ا زي د تكنو مف هقلطا (منانوهرمل اكل هواف هلوق) رغ الارامهدحأ ريست»» فيكف اممتب قرفلارهظ ثءحو لا
 . ةنامأ تهارإ ني أ هلل جراجدنو ةداخلا ق حرص هنو ةلاوحا ليقو نيدلاب نهترملا نهارلا احا نادعد كالا ناكولام
 0١ / 0 هج نمو || دربوو هنمءأراو ةلاوحما لبقف لجر ىلع لاا نمترملا نهارلا لاحأف هدنعن هراهب وفلأ لحر ىلع
 نإ نوترالر ك0 1 0 دلابانومدمن 5 اذكو ىمتنا ةلاوحا لطمتو نيدللاب كل م هناف هد نع نهر اكله ىتح عنعلو نهرلا

 ب1 .:, | ناكف قباسلا ضرقلا تقو نمايفوتمراص هنا كالملابنيمتهنال هجل لق دل ءافواا مدع كلهاذا
 ترلاد . (تهارلار عقبامردقب نومخملانال (ةنامالضفلاف هلوق) ةياهو ىان زهدر بف ءاغ.ةمادعءاغتءاىناثلا

 بدلان مرر .- (ه«,ي " ||| قنوكحو هنيععمنرملالوةب وا ةننبب كالخلا تو نيب قرفالو نيدل اردقب وهوءاقيتسالا هن
 د مو ملال 1 د) الاله :رملا عدا اذا تعبر دلا ىف هلوقو ةملالسن رمشلا ىف اكن ددلا نمو هتف نم لقالاءانومتمنيتروصلا |

 الوان ريردإ ةحام نيب يب (2) ١ لوق) ولاءركذاك ةباصو نا ةلكو ندلا نمو هتعق نمل قالا نمض ىأ هلع يملا مقيم نا نهض نهرلا
 اذااذو ب. .تهارإ] . | ه.:هر سدحهلو رردلا قلاقاذهلوءاربالاو | ءاضةلااما نب رمأد حاب ىغم نيمدحلا ناىلعا (هيهصحوأ
 اجو م... هحفح] |[ هلا ىيرطن نهارلا ىلسعددرب لب معسقلا درع لاه ال نهرلا نال هثرمد وا هْيبةضمقن ىتح مسقلا دعب

 نالانومدم سال سكعلا ىلهوانيدلانودضبقلا تب ولام ااعم نيدلاو ض.ةلا ىتدامانومضم قس هنافأ ل
 قاكامهدح ب انوهضم قسالف نيدلاو ضدقلا|مهو نيفصو تازةلءء تشءاتاانوعذم نهرلانوك ؤ

 0 تلم .. هلام ل نيدلاوهو نم نه ادحأ مدعتي نيدلان عءاربالابهنالءأربان أب نيدلا نودضدقلا ىبولاماهلوقو ةسزعلا |
 ثاووران. كيد , ا نال (نهراادعب هقحءاقمل هلوق) اذهر قسملهنالاناسدق-|هعنع ناريغنم كالحلاءانوعذم نوكءالف

 ا مال رز || ءافيتساضبق نهرا ضيق نالو قانا لعل (هنهرراضحايهوق) رردنيدلابلط طقسال نهرلا| قف هو 9 .٠>
 "ا دبى كالا راتعا ىلعءاغمت-الاراركت ىلا ىدؤد هنال ءافتسالاب ماسيق عم هلام ضقن ناروحالف
 هك اله نهارلا ىيّدااذا لحدق مهفءاغيتسالا ذكسف ندلا لكءاغرتسال نهرلاراضحا فاكي اكو نورملا
 قاتسهقلا لقنو يلب زهثاقسرارقا عممراض> !ىقددئافال هنال عدي ملاذ |ام فال كالحلا لا ة>ال
 هادايهوت) هكاله نوترملاعّدا ناو ىنعب هيرمؤب ل همانق عمالصأ هراضحا ىنعرسقب لول هناةربخذلا نع
 ملت ىفاك امهندب د يوستال اقيقت نهرلا ىف نهارل!ىح نيعت اك نيدلا ىف نوترملا تح نيعتسل (الواهنسدأ
 (ةنؤمالو هل لحالو هلوق ) .ىلايزانرك ذاسملالوا نُعلاى رتشملاهلس مث عسبمل عئاملارءضنْعلاو عسملا
 عسلا نا الا نهرلا فالخم ةنؤمو لج هل ناكن او اقلطم نلايةملاطلل عسس اراضحا فلك عئامل ااما
 اوق). ةيناخعسملاخأدو نغلاعفدلالكو ثءس وارصللا كلدرضح ىتح لم فكىرتشلا نمذخؤ د

| 

ِْ 

0 
 ا ١ وى 1 )ا



 ٍ يعدو ( هدمت نمل دأب هلوق) ىوج ىبهتن |هيلعهنفك ناك تاه هك-امناك اذاو نامذلا صءق نع ا

 00 | قل انوم2نيدلا ض.ق ناك اذاق نوبدلا ضدق ققرطلاو هاذه ناصاقتسفذخأ ام لثم در هءاع بع أ

 (نمحللا ف نمثاثلاءزحنا) عمد

 ةدعص تو.ةوه ضرتعملالاقام ةعص نم مزالالا لب ةعزالملا هذه منال ىف زعلوملالاقنكل كلذكس دلو
 ْ هلوت) ىبوتناةمحلاو عملا ىفاك هلا ف ضيق | خاف نه رلا ق هللا ساق ىلع هلا قاضرلاب علا

 بيلا ةلزتجعادتبا نال بوم ض.ق هنال ىنرعلا فاكدجأ لاقهيو (حلاتنشبالدنا ف سون ىأن ءو
 نال لطاببصغلا ىل_عسايقلاو عصأ لوالاو ىرتشملاىلا عئاملا نمن اعلا لقان هنالءارمثلا فال.

 | لب ز هقيقح هضدق نودد هنو.” ىلا ةجاحالف عو رمثع سدل بصغلاو عسمملا هشاف عورشم نهرلا ضءق
 ىترع هقدصلاو هبهلاك مس ملاذ عربتملا ىلع موزلالو حرمت هنال (مانهرلا نع عجرب ناهلزو وهلوق)

 ١ مالسالا يش لوق اذه (موزالا طرشف هلود) ه.فاكعربتملاب مق ع ربت قع هنال (باحالادرحتهلوق)

 1 وهو هلوذ) ةيانبلا ن عىو+زاوجا اطرعش هنا نم أ سام ميهصلاو صنلاو ةياو رلا فالعتو ف.عضوهو

 / 8 مهنا نءارلا كلم ىلع كلو را.تخالاىفلاقةنامأف هّتيعاماو ةنوعضم هتدلام نا ىنعب ( ملا نوعضم

 || نوزيال_ةةناما هنالءارمثلا ض.ق نع نهرلا ضدق ب ون الهارتشاول بح نوترملادب ىف ةناماوهو هسق.ق-

 ةنيبل اوةدانزلا رك هبال نمترلإ ل |وةلاه عقلا ىفافاتضان اوهنامذىف لحد د مون هال ضيقلا موب ةوقلا
 3 همهوتاك الملا وهال ضسقلا مون هدعةريتءملاو هحرشو ربونتلا فو رامشخالا ف اذك اسد هنال نه ارال

 '|لاقىفاشلالوقب نارك ذث.ح ىنعلا فنا فلاخم (حناىيفاشلاو كلاملاقو هلوق) هاسشالا
 5 أ نهترملان امضى وهف ىةرمأب كله ناو نهارلا ناعضىقوهفرهاظرمأب كله نا لوق.ف كلامامأو دعأ

 |كصلاكن دلابةقمثو هنالو نيدلاب نمد ال ىأ نه رلاقلغي ال مالسلاو ةالصلا هيلع هلوةل (ةناماوه هلوذ)

 أ نمدارم او كل بهذ دنع نهرلا سرف قفن نوترمل مالسلاوةالصلا هملع هلوقانلو طقس الهكالوبف
 | لاق نكلهريغو اي زلاىفاذك اكولممريص» نأب ىلكلا سايتحالا نهرلا قاغب ال مال لا هءاع هلوق
 ليعامءااهمف قرط هلانبابمصأ هر ميح ا ىذلا ثيدحلا نال ساو وأ ةباصعلا عاج ا, جباتحال اىنيعلا
 نيعم ناكمالؤه بي ذك: ىلع ظافحلا قفتاو م ركلا دمءودابز نب ماشهود شار نيد.عسو ةيماىأ نب
 استرو ريصاندنع نهرلا كس نا لصاحلاو ىنطةرادلاو ىدعنباو تاحنباو نا.حنباو قاتلا
 ' ظ ىلع رضف عسبلاب انيعهتمءافرقسا نيبعلابندلا قلعت فاشلادذءو هيلعءاقمتسالا تائب هنيدي
 1 هي>وم توغب هنالاند_:غهب عافتن )لادا درت_الا نع عونم نهارلا نا ا ممأرمف فلتخم لاسم نياصالا

 1 ىلا ىرمد ن هرلا كح نا اهنمو ع.سلل هتبعاوهو ه-.جومىفاشال هنال هنم عنعالهدنعو سايت>الاوهو
 1 | ْ وهو نهرلا كح نالاندنءزودحالعاثملانهرنااسبنمو ىرس المدنعو لصال |عم سدس ف انددعدإولا

 1 اذا نهرلا قاغلاقي قثافلا لاق (ةض#) هعدناكمالزوحمدنعو هءفروصتنال تادلا سدا
 0 | توولا ىف هناءامدربملاذانهارلا ناةيلهاحلا ليعافأ نم ناكو هصملخت ىل_عرد شال نهترملا دب ىف قا!

 || نيدلانمئث طقسالفهلوق) مع ابن مقلد ال هلق لاقو هياغلا نع ىلش نهرلا نوترملا كلم تدوملا

 || سوي هناانلو قثوتلا ىنعم تاق هكالببنيدلا طقسو انوع مراص اذاف قاس سلا نهرلا نال (هكالوب
 ْ | مهاردلا نمنودملا لعام ذأ اذا نئادلا نالانو عم ناك اضوةمنيدلا ناكولف هل+ال ضوممو نيدال

 1 كلام نءررمذللاعقدعسلاد هد ضودقملاكءارشلا موس ىلع ضور.ةملا لعح اك هل-ال ضو. ةهوهامدب

 || نهترملادب ناانلو ةنوعض م نوكتف نوهرمنيدلا ىلعةدايزلاتال(حلار فز لاقوهلوق ). هتشرفنبا نيعلا

 اارثك ]سك قم هاردءافوانأب قمقحلا ءافيتسالاك قوتسملاردقبالا نادل بجوتالفءافيتسادي
 ا ةرورضالو اودي لصالا سدح عانتم|ةرورض ةنوهرم:دايزلاو نيدلاردقب هنلعانومضم نوكي هقح نم

 نه نوكمهوتبالفي رعتلا عمدنال ريكتتلا نمىنع (نسحا ناكل هلوق )ىلا. ز ناس هنأ |ىد ىف
 نملقأب واعوملان مىلقأب نوه مهنادنرا ناهنال كشم ةلضفتاهتوكوريكتتلا عم هفالخت ةءليضفت



 مم (نيكسالنمىلع) ْ
 نءهانمّدق الانالخالامناكناوهنمءافمتسالا ناكما مدعأ (ريدملانهرزوحالاذكو هلوق) ىوج
 دقعن نكل ةقدصلاك لو.قلاو باحصالاب مزانال نهرلا ناقووس ا ذه ىجلبزلا لاق (خنا مزاو هلوق) رردلا

 ملا ضءبىق عقو و هضمق» ميو لويتو تاحابد قع وهناوصءالضفلا ضعن لاقمث نمو ىهتنا امهب

 هلاقامو وومسلا ىلا ه. فام هديل ةذهستلا ىل_عىلي زلا ىنعب دقعاولو ىناعلا لاةب و صا ةديعلا
 ىلعةنيرقلالوقاو ىومناءركذاذك تدديىفاو ءرك ذاك فنصملا ة حس نا تدئول نا يانا ىتمعلا
 (لو.ةو باحاب هاوق) هضيقن ملام هنعع جرب نا هل زوو هلوقو هضيقب مد ونتملاىفهلوق ىعلاهرك ذام
 نك رلاناب ضارتءالل هجوالف كر لومقلا نوكدمفناماذ هسدلو هيرطدوجو نمدالف دقعوهذا
 ةءادهلا راق نع ىلْسةةدصلاو ةمهلاكهدسو هب حف حرت دقعنهرلا نايالإةم.دحو باسحالاو ه

 0 0 ىتح طرعشن سدأ نهرلا ظفل نا نم عئادملا فال ىلواناك-ا لوقب ناك لاقول (مالوقي ناب هلود

 ٍ هنالنهرنوكافنْمْلاك.طءاىتحبوئلااذهك سما هل لاقو ايون عئاملاىلا عفدو مهاردبامدش ىرتشاوأ
 0 2 نر اع و زوحامبابىففنصملا مالك ىفهب عي رصتلا قأ.سو ىوج ىناسعلل دو ةعلا ف ةريعلاود ةعلا تع عىلا

 : م.“ ||هلوف) حامصملا نعىزعريس راسك ريح زاحوازو زاك زو زاحنم (ارو هلوق) هناهترا
 / نوع اا هنهر زودالف هلوذ) حولا ىنععنيب وغلل ادنعزوحلا نال هلل ف لاخم موسةم ايزو لارعسغت نا هق (اموسقم

 ل ١ طبر رم نهر نءازارتحا حومايزوهارسسقي ناب نالاواورسفاذك ىسدقللا ةمالعلا لاق (عاملا نهر

 كملي نك |١ نعام هوقب و كلذ سكعنء نهارا كله نعىأ اغرفمهفوقبوام-خودب ضرأب حرزو رج ىلع
 غامايو 1 نهر الرمل لعرملاةمه نءزوخ ايزارتحالا ىنع» ىناعملاهذهو رردلاىفلاقو ىوجحادسلاورك ذاذكعاشملا

 نه 7 منير ير كالو نه رنعزا رتحا لوألا نا لفامال تاعإالا دقو تلا ىه عاملا نءزيمملابو هسكا ءغ رقملابو

 تايون اك( م نهازإ ىناكلا تحاص هي ىنعن ملا ل. قامالز ردلاق هوقو رشلا نودرعت ىلع رمنهرنعتلاثلاو عاششلا

 بشل مطل 2 تهور |ةداحالاو عسسلاك (لودقلاو باحجالابنهرلا مز كلاملاقو هلوق) ةعبرشلاردصوتيافكلا بحاصو

 *“يدييص

 نور . نودرممإ ىضتقي فوصومائثلا رعالاو رمالا هيدارب ”رمثلا باوج قءاسفلا فرحين ورةلاردصملاو ةضورعم قئار يكمن هلام . || نهرفا ماكاو دج ل ورقم لع منكن اوان قولا لوو لو ةفدشلا 3 تالت ا لمحا هل
 1 تاو ب / أ هفنلرابخلا نهارلاطرش(ةقث) لكالل مالكهضواون تراواو:هراقاتاك اودحت لو رفس ىلع منكن او نور.( اختل 08 0 أ هللاوريدقتلا نوكمف ىليز ةفصلا كل" نوديدجون ال هغصب ورمشملاذا هرفاطرسش فصولا كلذ نوكمنا
 فاقإيب ) فز 7 كد أ راشخالانعاتذعشديقالفطرشش ريد مسقلا هنكعهنال نوترلل زو كالو طرشلادغيف مسفلا كلعال هنالزاح

 0.1 دل | عاتماببفراد نهر زوحالف هلوق) ىو لطس نهرلا سدح نم ىح تكرت نهترمالاق ةيداملا قو
 * كور | لاككلا ىلع ضيقلادوجول كل ذكمضيقاذاد(رهشلا ىلعرغلا نهرولاكهلوق ) ةلوغشم !هئوكل (نهارلا
 ار, || عسلا الو نهرلا فاهدع عوجرلا عصنال ىتح ضيقلا كحاهكج ناديرب (هيفةيلختلاو هلوق) ليز
 اذا ىح نهترملا ض.ق مح ىف ىأ (ض.ق هلوق) ىوج حاتفملا فاك مصعلا ىنع, (عسلا فو هلوقإ) ىلش
 ءانب ىيلب زلا لاقاد هجوالفر ردلا ف لاق نوترملا نهض حاضف هذعخأب لو نوترملاةرضح نهارلا نمت دجو
 لعفوهو ضرقلا نم عناوملاعفر نءةرامعهنال يل, ه.اذتلا نا باوصلا نا نم ىوخألا ىنءارهاطظ ىلع
 ةيلذتلا تناك اذاهنا نه ىننعلاهبباحأ امىلا ور هقرقحل|ىفاذهو مست لعف ضدقلاو ملا نود مما
 اهلع ىنتمب ىتلا ةياغلارك ذر شل اهالوأ ةققح ضيقلاد جو اوس ضدقلاب ك1 هبرو رضنفاعلست
 هن صوصنم ضدقلاذا نهرلا م .ةىتةيلذتلاب ىتكحر النا ىجءذيلاق.نا قيدودقلاوج هنالك
 نال _دالاو هضو.ةمناه رق ىلاعت هلوقت نه رلاف ضدقلا ةمط هرمش ىل_عاول د <_سا تح علا ف الخ

 يلع هدوج وىعارباتا صوصتملا نار ردلا فا كب اواو تاهمالك أ ىلع هدوجو ىعارب صوصنملا
 صوصنم علاق ىخارتلا نافالف صوصنللاءءترك ذاذااماو لالقتسالاب هيلعصناذاتاهحلالك أ

 دغر 3 ركملاعس لطل ضرتعملا لاقام صول كتم ضارت نع راحت نوكت ناالاىلاعت هلوقب هءلع
 ممل

 ْ ا
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 | ادلو ىراسلا ضمقلاب كالملا دنس نكل كالملادءبالان اغلا ٌنِوبالو صانع ةعقلادرو نيع

 ف يكد 0 ا انهر نوكمف ض.قلا مون هتعقرمتعت

 اك اهريخب ةنوع#لاوأ تانامالاك ةنوعشملاريغلا نامعالا فالخم هنالنمعلايةيلافكلا تناكناو
 اهمسقنب ةنومضملا نانعالارةدمقملا ةلاوحما ن اير دل وزار وال الا و

 |تانهسسدوحول هت مشوا وجولا ناالولو هن لطتابتانعأب ةنوم اري ةدمقملاواه ال لطمتال
 اةقاصقتسا كاك اهرمش هيوم ناسعالا فالخت ىجاد زلال وق ن ,هفاكلا !نارهاظلاو تلطملا

 أةلاوحما نأ ىرتالأ هوقو نٌلاوهو» ريغل نوجه هزاق عئاملادب ىفعسنملا ىهو لاق ةياهتلابحاسص نال
| 

 اكلي بساغلا ىلع لاحأولف هك ريع ا كابا لا لاقل 4| لاتالةهقلااهف لصالا

 | ةيقلا مامقل كالهالاكن علا كاله ناك ه هع !اناك لع بدلانال ةلاوحلا لطمتلبوصخملا
 ا

| 

 | 11 1مل انيلعتلار ا نان درا سارا 0 5

 |ليقوندلان عكف ال.روجولانال د 2 لق (بجاو يدب هلوق) ةياهتلا ف دي

 د ىناقتالا ل اقاملاغدوجولا ىل امضفم ناكف دعولا ىف ىرال فلخا نارهاطل اذ ازثاح هناقمهردفلأ

 ةمذلا اهله بح ا اوان دنعربغتت الاهناف اتعب ماع ورَتملا مهاردلا نءازارتحا نوكين أت وحي

 ظ نو.عذتملا نال هب نهرا عصناال ىو#جلا ةيشاح ىفف هباكلالدبامأو نوع2*سلامانهرذخأد قف

 ظ | ىلب لاك ذنكل هسفن زيهمتن هطوقسا كل ذكس ل ةباكلالديو * اربالاوأءادالانالا طقس الىذلا

 قيلاخعأ اذاطوسملابحاصو ناضيضافرك و هصنام الق الابن ومغم رهو فنصملالوقح رشف 8

 فسوب ىنأ لوق سابق ىلع ىوا.لعل ارك ذو هب ل. فكلا ذح ازو<الناكناو زاحانهرةناككلا لدبب أ
 لاقكت ذكسلواذهىف فالعال هنأ ا 'رهاظ (انطايوارهالم هلوق) حلا لوالا يصجلاو زوصالدجتوا

 ةنامده ىواس انهراهبءاطعاو هناه-ج ىلعىعدملا اص هنامث هءلع دما اهدعغ اضرقمهردفلأ

 لصح نهرلا نا نيمتىبدصتلا هنالاثنش نمغنال هنأ فسوب كأن ءىكورو 2 1

 دربالفانطابو ارهاظ هلوددعار هاظوا هلوقةداب ز نم هطخانصش هههمن ىفام لعام اوانطان وار هاظ

 هئالدعقلاهللعف لقأ هتجق تناكناو ىرت_كللاوهىذلا نهارلا ىلا اهدو: مهارد رمش ءنهترملا ىلعف

 ناتوملا ذه فنهزاناهدرشؤ ىرودتا] زعير شارد سا ا أرهاظ ف >او ندي هنهر ا

 نهر كت ضويقملا ناعما او طوسن اق دهم صنوءادتب ارخئاوأ اء نهرولاك ئثريغب كله كلها
 1 لل ودعنا ةلرش) انمحالا اكد ملوةراتخملا ادنيدلانصومتهت نمرلقالاينوهتتمدسان

 | نيدلا نال.دع هفالخع هتقوامو دعم ندا نوكل هل .ى كردلاب هل نعمك نم انهرىرتشا اذا ذاك |

2 

 ىزج

 | جوملا نوكلوءريرقتف لالا ىل !ءامأ ةيانعلا ف اكيمحر علا نملكىلع اميضوت نوكي ن اروححلا|

 1 لكيت ادقةعغلان وجو سس نوكلو رولا هد ىناثلا ىلءامأ دل دحلواصلخمناكنععلادرو هتمذ أ

 ١ ْ تبان ناكنيدلا ناله ئاه- هيلعدرين |نوترملا ىلع ن اكمدي فكلهم دل ئذ 0

 ١ مودعملا نيدالال نوهرملا نم هؤاقمتسا نكعملا-1 ل. .ع(صاصقلاودودحاتن هرااكهلوذ) ن / الاذجوو

 2 ل ر262سس5لل5ل51إا 0 ب ججع

 3 أنوكال هردلا العلا قاق هسا نعنملا ناصضوهو 1 1 اوه

 "|| هضرقيلالحر ل رن هراذا اك دوعوملا نيدلا قالخع هسفن لام عش مملانارهاظلاذااملاغادو-وما

 : |لجر ىلعىعدا اذاهناقرهاظلا ف انوهضمهنوكم ءافتك الا ىلع لديام ماجا ف د دعك ذعئادبلا ف

وق لعةدادزلا مدعنم تضمن ىفام ىلع ىنتس اذهو ىوحنا رك ذاذكم عب الفالصأ نوه <5 س دلاع تاور. 0 لظهور هب :ةؤريحد
 4 أ هل

 4 | .٠ ةارترتعوهو غلا نهروةحوذمالثوالضو ادب ىرتناذاك ( ) ارهاظو اهلوق)» ءكردأم
 7 |رثكاوأ مهاردهرم ثع هتعقو كه نا ىأ نوءتم نهرلاو هترم ها شلاوارج لخاوارحدنعلا ارهظ محاد

"1. 



 2 (نكح -هالن ٠ ىلع) :
 222222222222222 7 77آ- م
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 نوح ىتلاةشلا نا معاو املا فاض. ةارهاظ لتقلل بسن ةحار 41نمالاك نالاممممتوملا

 دابا نفامعل ا! ىاوصلا لاق اذهلفردي وأ هلوق نموأ لافي واولانامفريبعتلاعقو ىوجاد. سلا ابملع
 اناث لوالاهامراعفاذ هو لو الاريغ ىناُم لا ىمارلا ناك مدع امنا ىند (خال رالاءامرن او هلو 5

 هلود )ىوج هسفنل عقب هسغن كلم نمضال نانالا نال ن اسعضلا ؟سىفالىأ (ةحابالا حى هلوق)

 ارث عافدتسالوأ هشنروأ» ري (لك ؤبألامو
 0 اك ذلايوام عفنل باكل اوةر 1م (ةق) ىنعلا فاكع ورمشم كلذ لكو
 مال ريالاو ةينعلا نإ دا 0 0 انهو مكال رهط لتقو هدلجو نعلا

 هي ا 0 6 2 دج دج داع دو دعاك دي دك

 ةغيصد رمأ هنإو ةضوم 21 اص فرع 0 ناكل هتمعرش تنس
 1 و ةضوقمانه راونتافاداك اودةملو نب رفاسم منك ناوهانعم نير سفملا نعالقن رامخخالا
 ةالصلا هملع ث عبو هيدا ان ىدوهملام مثلا ادنعهعردنه رمالسلا هيلع ناو رامةنسلاو كلاومأ»
 زوار وف ءاعتسالا :احىف قوو هالو عاش الا هلع كل هذا 9هبولماءدب سانلاو مالسلاو

 نيدالن اةهيأنعلا 1 دو ىلب لاو را.تخالا ىفاذكح ةلافكلا ىهو بو> ولا تناحىفهقمثولا
 ا ةيولا م كلذدع.لاسملا فو تس همدلاق الوأ بح هنالءاغ الا فرطو بو>ولا فرط نمفر ط

 رطب لب لاسملاب صدق تلا ةقؤلا اذكف ةرئاحةلافكدلا ىهو ة-ةذلاب ص: ىذلا بوجولا قرطا
 7 0 (نوهر !!نهراقهاوق) همل| هل .نوبوحولاودوصقملا اوهءافتدال |نالىلوالا 0

 + هنا هرهاظ نيتهضن ىأ )ن هرو هلود) ىوج هلام ىلعع رفةمريعو ئث سدحوه فنصملا
 8 ثالملق الا لعف ىلع لعف عمال هنا حاصلا ىف 00 كل فقسو فقس .ربظأو رغما ف حرص هيو نهر |

 هلوق 9 ىلشىفاقتالارمدتقا ىناثلا ىلعو ىهتنا عجم عج نو ف ناهراعجان هر وكس دةولاق

 50 #ىأ هن. هر تن 1 اع سفن لك ىل اعت لاق(خحلا اسوأ ْئثلا ل ء«>هغللاق وهو

 7 ىداعملا نم

 اةلغدق نهرلا ىممافحادولا مون + هل كاكفال ن نهرب كتةرافو

 قالا قي ىليز ةكاكف نككءال جو ىلءاهدنعب حمل باق سيحخاف عبدوتلا موبهبلق تح ىا
 نهزاكاكفو نهرلا قلغب .الثدذلا و اطورشملا تقولا ق كَ ةءملاذانهترملا هقصسا ىأ الغ هزا

 ةءسانملاةباغلا ف (حلاة.سانملات هلوق) راتخماو حامسلا ن ءانتعش هي كتفي اماهرم.كوءاسفلا خف
 3 1 ل 5 م نهرلا اذكف هلوق) ى ب لاملا ليصل نيدسام_متوك ثم> نمام- مت

 ةحاحالف نيل ق>- ىف نهرلا هم ةركلموأ نه زئاةمقر كلمال ءاكفلاتقوىلانوهرملا س> كلم

 جراشلا» ا رخ( هنموؤافيتسان 4 «هلو5) ىوج ض.ةلابالا حيال باوصلإ لءةامىملا
 | دن ىذلبكو ا نكعا,ممءاف.تسالان الر 2# فال هنءءافتسالان كال نكلالام ناكناوهنال

 |ر-ةئاوريدماورحنان هر نءزارتحا لام سدحوه لاق ثيحرردلا ىفام لعد هنموامشذ ناك نا هسف:ب و أ

 نكعو لامو هةر امأو هتممذخأن ك« حت هوقو هو ىناثلا د.ةلااهجارخا بسانملا ناكو اوتو
 84 لالترمثلا فاك ةمدلا له هأ نم نهارلاو نترملان راك ناه-فن وأ هعمل مذ ل.كو 0 هنمعافدسالا

 أ نهرا نءوزافيتسا نكعال هنالزععلاب مصنالذ (نيدلا تح دلو ة) فدولاو دلولا ما اهيا
 لئلا ابذ ىل_ الا بجوملا نال دع مد نعمطصوأ عل لديورهمو بوصغك انفي ةنوععملاالا

 |ةرزصالابوااناكناورسرادنم روج هءاعام ىل _عصلةنيعلادر و ندوهو ةعقلاوأ

 * نعاس ت0



 (نبعملا خف نمكلانلاءزجتا) عل

 | هلوق) ىلي زّةحارجلا ذه دعب هتمال -مهوتي هنالك ا ذكو هبفةامحلا مامقل ةقمق جهنم نابملا نال !
 ىننعلا لوقو ةيرارطضالا ىفاذكسفةيراشخال اك ذلا لهأ نموسل مال (ملا ىنوحملا دمص مرو

 دك ب رارطضالاو ةيرامتخالااكذلا ىأ لكلا قسى هلعل لك الا قح ف مرمادصاذكو ]ا ىف
 1 مدع نعزارتح ادبنقتلان وك نم عنامال ل ود أو ل-ضاقالا ضعن | اقر 054 أى ,دلص ءاسفتنالاكءر مغ نعزارتحالا لك الابد #ىقتل|نوك نه عنامال ل وقأو ل-ضافالا ضءدأ 00

 ' | سأيال هنأ هراهنلا نعةشاحا ىف ىلاشلا لقناذهو هاك زلا همف طرتشت دصل ةبسالارهوحنو ىسوجلادمص ١ ناو ةظيرا دب 7 : ةمو نمرك ذام لاق. نا قنهرهطن غابدلاواسجب رهط ناو هنالداك ذلا لهأ نم هنوك ٠ هلو ط رشا الإ 0“ / / 0
 أ هيفهريغو ىموح اف ةمم.تلا نودي لصامو ادمع ة متر يغ نم لحتاسممال ىسوجاهداط ص |ةكع# لك أن 1 : ٍ ١ : 1 1 . 1 ورإ عرإ/ي -ناو

 | همارحابال هلحءازحلا بوو همالسابال هتدريددصلا لق ىثرااةلاجةربعلاو (ديرملاو هلوق) ىنهتناءاوس |
 دنع ناكناو لك سكعلابو مرحرلسأ نادءنهياصأف ادئرم ىيرلادنعناك اذا ىنع ريونتلا فاذك
 اوق) وحتو تاكل لاسر | اذه ىلعو بحال سكعلا ىفوءازحلا بجو ل- ن ادع هبانصأف مرح ىئرلا
 انش طغاذك س سلا ىفامهئاوتسالا مهب وهفامهتمتاهاعمداناصأواعمءا.هرناو (رخآءامرف |
 : :ال(مصلالحو هلوق ) هريغ,دخفادصران' نكوهودجو هنمدامطمالا نال (ىناالوهف هلوذ) ٠
 |هنختأ اىلهنال (ديصلا مرحو هلوق) اب زرارطضالاةاكذهتاكذ ناكف حانتمالاربح نعلوالان جر |
 | اذكمرحف هالتاقىفاثلاراصودكن زو هناكحذ هيلع تجوف ةيرايتخالاةاكذلا ىل_ءارداق ناك ْ

 |ىراناك اذا اًذهةلوق) ىنالاب هيوم لاح اند سملا ىوحلا للعو لن زالاعسر دلاكءريغو ىنيعلاف
 |يناثلاىلا فاضي هتومال (ةبصلا هنموصت لاا لوو ىوج مرح فنصملا لو ةلدددقت (حلالوالا أ 1 /

 | ىلنزلا يح اتم هنوكلهدوجوب رابتءاالق ىناثلا ىرلاىلا فاضدال هيومنال (لحصملوق) ىلي ذأ م. تكن تيزي ب نك
 | هلوق) يلي رد اوالج دنع رش مريغءا.انمردقلا|اذ_هنال مرال ىو ىبأ دنعف هلوق 0 52000 لإ

 ٠ . 31 2 79 هي هذالتأتقو هتعقو فلات امذعق مزابف ناخمالا هكلم نال غللاكولمتادمصفل أ هنال ىلا ىفاثلا نعضو ]لاهوت نجيب فكل إم
- 2-5 . 3 

315 4 1 

 هصقنفةرشع ىواس ادص ىراذا ل والا مارا ن اهناس كلذه_هزامفلوآلا ةحا دق انتناك | .١ هكر ول ب
 : |ىنعلوالا رد فان كلذ نال ن امهرد 4-:ع3 نم هنع طقس و همنا ىفاثلا نعت: تاممنيمهردأ - نم راع ب - عر 15 1 - 3 700 7 1 |١ مو" (هحب /ددي 7

 1 |ىنائلابلتقلا لصحااذاامني ىنعأ اقرف نتلْمسملانيب نا مهوب اذه (ىناثلابىلصحلّتقلانا معاذاهوق) عليو 3 1 0
 37 لوالانامضلااما(اتوملانا ملعناوهلوق) ناذيضاف نعىجلب ناىناك كانك سداوامم وأ هدح وأ نة 2-5 ؛ الما 1 7 1 ل 0

 و انثلان اعلا امأو هزهذيف ه_صقن دقو رغالاكولم اناومح حرس هنالف هتحار هتصقنام ناو هوأ

 ْ : ”الف ىناشلا عنصب تناك امىلوالاة>ارحنانالف نيتحارحاراحو رحم هتعق غصن نامعكدوهوأ 7 لمزب كليو

 :ل!نامذلا|مأو اسنان ا,نهذالفالوأ هتحارحب ناصقنلا ندهن اموهود :رماوتعم ةسناثلاةحارجلاو 5 3 4 5 دل

 + ء ء 0 8 ١ كراراذهن ىناثلا ىرالوارابتخالاةاكذب لحل ا راص لالا رب هتالف معلا اةعق ف صن نامذو هو أ] ١ ن نول "هد 0
 دن نوض ثيجةرم هنعض هنال رح الا فصنلا نمضبالو هنعهش معلا فصن هلعدسف أ ىناسالا

7 
- 

 7 ًالثمورشع ىواس اديص حراذا ل والا ارا نا نامذأا قب رط عضوت هسقمعلل|نامك لح دفاح ّْ
 امهردوهو هتحارح هتصقنام ل وال ىناثلا ن ه2: نيمهرد هصقذف ىفاشلا امر مُثنيمهرد هصقنف تناةوهر نخر راك

 9 . - 0> - 5 .٠ . 3 .٠ - .٠
 اور هستعف فصن ىهو مهاردةئالثىهواهفصتاضي أ قاثلا نو مهاردةتسه-ةهق نم قمذأ 56 , 5 نم إي 2: 4

 فصنلا نعذدالو معللا هماعتوف هنالاض أ هنالثوهورخ الا فصنلا نم! تاماذامث نيحار 1 0 . ا ب --_ : : 5 0 2- تيساحلا
 :هظولف|حفصنلا كلذ نعض هنال دب ادوجومهمف معلا تي وغت ناكناو توملادعب مدللا نمرخ< الا د مو 4

 مدهنأن م للقامو ىعلاهرك ذاذك زو الوهو همم هذ نوذن متاح هتعت نمكن نانناعذلا روك: ا آ٠0 ل ةامو علاه وك ذاذكر ؤمالوهو همة ع نمضن مانت هتمق نع نانناهذلا رك 0
 . || ىرخالاو رظحلااهيقاعن نيتصرلا ىدحا نال لك دال هنأ همكحو لكلا ىحر كح لو نامغلاك- . 2 *؟ور

 1 3 1|لوق نعلوهذلاهأثنمرهاظ :رظن همف محلا نام نم لعب هنالءرك ذياغاو ةحامالاا هب قلعت

 + | لوص» ععاذا اعف كاك :روطلاهذهى كلا ناك امنا ( رديلوأهلوق) مرحوةلّسملاردصيف

 تول



 ا كت ىلع) 7

 | نتا هلكف هت هن ود د منأ ةئالث نا كلمه تب راد مالبلاو دالاس 1 هلوقل 0-6

 3 | هبلط ن نءدعق اذاام ىلعاذه لمععف ىئارلان ءناغاذاد. ءصلالكا 2 مالسلاوةالصلا هم ءلعهناىورو

 نافهلوت) همس ة-ارن ىو ةحارح هيدح وبال نا لدلل طرتش و لاقىبا. زدعق: ملاذاام ىلءلوالاو

 كا اتالفءاملا ف عقواذا ىدعل مالسلا هلع هلوقاو ةيدرتااوىلاعت هلوقل (متاءامىق عدوفا د: صقر

 اردصو ىتععلاو رردلابحاسصك" ةمرمل ا قلطا تملا نا ملعاو ردد ةءاملان !لاه>ال ىنءع
 | ةرقتسم:امح همف ناك اذااعةمركاددق ىجاب زلاوهحرمتو رب وذتلا ىفاذكوأ شايل اكن باو ةع: رمثلا

 ىذلا فالتخالا ىلع وهف كلذ نودهتامحتن اكناو ىنرلاربغىلا فاض هيوم نال قافتالا مرق
 هبومدعت عقواذاك مرحال لاح ا هدب وهو ءأال اى هوول هنا ىرتالا هل. ةلافو تاكل 1! دوا

 1 انتعا طقسو هنعزارتحالا نكعالهنال (هلك ألحءادتبا ضرالا ىلععقوناو هلو)

 ىوج هاك ذاذا(ك ناكمباوص ( هاكذاذائك هلوق) .ىرااريب هلت5لاقجال (لحمل +-رجوهلوق) ىنيع
 | نال (لكؤرلع الاف سمغنا ناو هلوق) ىوج ةحارحلا دعب ىأ (ءاملاف سمة ناكن اق هلو5)
 عد رأ هل لب وط موس ضارعملا (مل| ضارعملا هل :ةامو هلوق ) ى ىرعملال اةدابز بيسءاسملاح رجلا بريش"

 هد لاامأو حراشلا فاملةفلاذع همفو ىتنع شد رىشو ةد- فه عبجذذعلاو ضرتعا هيىراذا قاقدذنق

 أااددق قار اطاك لاقي ةدح ىلعدحاو لكى وهناك اذا س اننا: نهةقرغلاو هن رطلاف هلمهملا لادلاب

 ا ةرهوجلا ىو ( ةقدنملاوأ هل هلود) ملقلار انش هطضاذك ددقلا اذكو ف اقلارس كيمدقللا او حاصلا ناك

 ااضعلاو ضارعملاو رحتاو ةقدنبلا ددص لال ناذضاقلاقو لكأ اهب رصد اسف ناك اذاةقدنملا

 نأ نكم أو موسلاك هولوطو هوّرحدق كلذ نه ئد نوكحي ؛ ناالا قزذمال هنال حس ناو كلذ هسشأ امو

 رهاظلا ىف قزالو نطابلا ف قدي ىذلاخ رم اامأف هلك أليييدعستزو كالذكن اكن أف هءىرب
 |ءامدالا د> و ناو لحال لل ايلتقلا ناك هنأ لص جتا ةيالينر عن مدلارابتاهيلصتعال هنال سال

 صاصرلا قدنءلاب رويطأ داعش : نمع لكس ن نيج نز : ميشلا ه.باجأ ام, اوهو ردلا قهئلارأ تاك

 اهل ناكنارةفلل حرخلاب لتقلا ناك اذااعأو وح اهلك |لحال تاحأف ال مأ اهلك ألح لهنيطلاو
 | طا رشالا مدعقاسقتالا رو ىتلملان ع ردلا ناك طرتشال ل.ةوءامدالا حرجلا ف طرسشو لحق ةدح

 ا ذفنىا زلابضارعملا ق زن لاقت ى 00 ىازلا,قزخ + و قزن نا لعاو ىلشلا ة.شاح فاك

 همامَتلا مهون نا هنن لوهوحنوا ادب عطقولو (خناناأ اذااذ_ههلوق) ىلا توم ]|ىقةلمهملاءاراانو

 ْ ناو هلود) راتخردو ىوج حرمت هاوسام ل>ةداح اع ا

 ىشْلادقلاو ةيالب ترش يذلا ةلزنع ناك ةابس هزي هوحالذا ءاكذلا نمنوكمامحأ هلعف نال (حلاهدق
 نمجادوالان الذم قنعلا ىلا فصنلانيدامنال (حتاانالثأ هعطقوا هلوق) رانا اكدر ه.انوالوط
 اذفنواالجروأ ادن عطقاذاام فالخم (ز علا ىلإ امك" آلا ناكو هاوق) ةملالمنرش غامدلاىلالقلا
 | مهو هنالدنمناسبملا ل حو نانمل|مرح رح سأرلا فصن نم لقأ عطقوا مئاوقلا ليام هلثناكوا

 لحالنأس انقلاواناسحتسا (لح)
 نءدعت ناو) ىفاشلا لوقوهو

 هنوكل اح ىارلا (هباصأ م هنلط
 نا كلاملاقو اقلطم ل (الاتسم)
 اذاو لح تل ملاذا هنع ىراونام

 ادرص ىرناو) لال هل دلتا

 ىلع(و أ عطس ىلا ءوأ ءامق عقوت

 طءاحو ارم :زأرخ للعوأ (لمج)

 ناو مرح ضرالاىلا هنمىدرت مث)
 ل.حلا ىلعو أ ( ءادّدبا ضرالا ىلع عقو

 نك«ملاذاهلك أ (لخر لعربتأ

 ادود# ناكناوادودحم كلذ نم مش

 اذاريسطل ااماو لحل هحرسو هياصأف
 لحالابر ناك ناف ءاملاق ع-وو

 0 تاردخلاب 4|تناكءاوس
 ةلاحب ناك اذا هناالا الوأ 01

 مثءاك ذاذا يي ايهنمدم صلو :امهوتال

 نافان 0

 سمغت | ناو لك أءاملاق سم ل ناك

 ضارعملا هل_ةةامو) لكؤ. ملء املا ف

 ىرك سيرالا مهسوهي ( هرعت ١
 (ةقدنلا) هلق (وأ) اءااغاضرع

 هل5 ناو (مرح) هرو دههنيط ىهو |

 ىرناو) لكؤب هد ضارعملا
 يي

 اشنانأ ذا اذه (ىضءلا الد. هلا

 6 لاك داع هنودنا- > هنم نأ. لاق

 لحام هيلنو دعتلاو لح او

 سأرلا فصن نم لقالاو مئاوقلا
 ا 0 انعم هذة (ناو)

 داتا امرك ناك دق (و)| 1 تاوصلاو ىقا ءلاىقةامحاءاقن مهو تال هنال هطخ ىترعلا ف ىذلاو يلب لا ف اذك قالا ىفدامجل اءاقب 1

 ١ ا وأ 7 00 م حت ب مهرتبالذا[كالتروص دنع نأ لانال هلك لك أ هود انزجش طذاذكال اماقسا 9

 نا اذ_هنم رهظف (هلكلكأ) | انرارتحا لد اهقافت اديقتلا نوكنالف هملعو (حل "ارك ذلا.هصء: هنالات.ناالا مهللا هلوق) ةعقعارلا ّْ

 الامهللا قات انالئأهلوةيديرقتلا | ةاسحا ناكمالزملا فرط تلثلاو ىعأرا فرط ناثلثلا ناك اذاام فالك ردلا :لاقانمفو ا
 ا |هيم) : ةيلال.نرمشلا ىفاكهنم نابملا لجو نابملاءزجلا مرح هنأدارهلاو غل حوذلاةامح قوف نيثلثلا ف
 :رامملاكل حيفرارطنعالاةاك ذب نا ءم هرال (2#انانملال<ىجقا املا ءعو

 دا 3 0 دنعو اند نعماك الأ ن نمعطقام مالسسلا هيلع هلوقانلو تاك ذلاءنعبأامهنال تع ملاذاام فالك ىنعلا فاك ةباورقدجأو

 تاماذااهلك هوحولا ىف ه-:منادملاو إ ةفصلاهذيهنمناءملاوضع لاو حو ةققيقح ىحلا ىلا فرصنافاقلطم ىلا ركذ ةةيموهف مح ىهوةعجب]

 دصلا ْ 3



 عما هواش مهوث ناكاذا اذقو
 اذاامأ بلكلاه--حىذلاح رجا
 دي قعقو مث هيفام ب رخأو هنطب قش
 زار هوان لس تاما جام
 اقلطم مزح (هحرملو بلكلا هقذح
 ىحوالمأ اوصع ةمرتسكا ةاوس

 رسك اذا هنا ةفنح ىلا نءفغسووأ

 تاكهكراشوأ) ل> هلتقف اوضع

 ركذب  باكوأ ىموحباكوأ لعمربغ
 ( مرحادم) هنوك لاح( هبل عملا ما
 هلوذ ةريسخالا قىفاشلل فالح
 هدزولو سلا لأ لاب قأ_عّم مرح

 هعمح رح لو ىفاغلا تاكلا هلع

 لبق مث هلك اءركب لوالاحر< تامو

 وهو عر ةهارك ل متو هنزنت ةهارك

 درولو ىناولحلا ةعالا سعرات

 ىت>يمومم تاكا لك ديلا

 لسرأ ناوز هلك ايس أنالف السا

 ( زرنا ىموحم هرحزق هلك

 ىبوغ هلرأولو) دمصلا (لخإ) ةرزب
 رحزلابدارملاو (مرحرجزئاف سمة حز

 هلسربإ)ناو) بلطلاةدانزراهلغا
 رثأ لع بلكلا ثعبنا نكلو(دحأ
 (.رتاف يه هرزف) لاسراريغد يملا

 ناسامقلاو (لح) دمصلاذخأو
 ىزانلا ف ماكحالا عسبجا ذكو لحال
 هنالىلكلا ىف لئاسملاع-ضودهناالا
 حرحو ىعسو ىرناو) هابتشالا لحم
 مناو هاكذ أمد هكردأ ناو

 رم دقو (مح) تام“ (هكحذب
 ىلا باتصالف بلكلا ىف فالتخالا

 ديب (مسوس عقو ناو ةداعالا
 ناىثملا فل ماسلا ( لماس#2)

 لاقءايعاو ةقسشم ىلع هفلكشب
 لماع اغا همفو ىثملا قتاماحت

 ناريطلا ف فاك: ىأر يطب و دمصلا

 هسفندمصلا لمح ىأ ل | نموهو
 اذك ناريطلاو ىشملا فلك: ىلع

 | / الخ لعفلا ف ةسناجلادوحول ركذاوف باكلاكو هف هيداصف لعب ناز وامربطلا نمسا #ةوذوا |

حزنانال الاسرا لعد لادالا 0
ف هتعاط ل_ءاددرحز تقع هرا

 0 أةرابتعاق سيلذا لصي

 تالفنالا نود ناك نارج :لالو ةنانالل والا ىلعءانب ا «ومفرحزلا ناعماسجلاو والا لضفلاكراصف
 / ملص نياملارح نالت ال .ةنالا مسفاروتساف فاك | لهف هنا ثءح نم ه قوذوهف هحولا اذه نم
 هوجولا نمهجو: لاسر الا ىواس الرسزلا نال ل والا لصفلا فالخ ماكحالا مس اك لواللاخسانا
 از عفتربالف هجو لكن م هنود ناكف لاسرالا ىلعءانبرحزلاو فلكمملا لعف امهتمددحاو لكن الا
 :وج ىزاملا فة شبان تاكلا ىقةروك د ملا ماكح الا ىأ (ىزابلا ف ماكحالا عبج ذكو هلوقإا

 اهتيلقءانتشالا ه جو رهظيم نكلهمدعو لحنا نم محا ءامتشاىأ (هانقثالا لع هنال هلو )

 "| باطلابسريغراولاذك (هلطف لزي مو هلوق) .انذهش طنم اذكرمامرن ؟ ىلاالا هذ نم نكمءاوس
 | باعاذاهنالءرمس نعىراوتالن اهرصلا لح طرش نم ناخماق ىواتف فن كلي زازبلا نع ىوج

 | ةوق) ىلبزلل مالك هيفواضيأ ةيادملا بحاصر اشأ هيلاورش آب يس هتومنوكياسير هرصي نع
 1 0 ّْ هباصأ ىحةلط قل ربلو (هيلط قوهو) رظنلا نع (باغو ) برغملا

 (نمعملا ف نم ثلا ارا 1

 | نمن ك8: لو حراسشأ!لوق لمن االا ى-هتناريصقتلا مدعل لك |تقولا ضل ناك او «هج نم
 أ مهوتيناك اذ اذ-هوهلوق) نر ةفلاخنال وزتف تقولا قرضل نكمملا مدع ناك اذاام ىلع هحذ

 | هلود) ىئوجاغاجا هلواذت لح لوي ناهءلعناك ذدنحو فالخلا لمت ناك دقت (ماامح واع

 وسلا فلا ىيعماك ذاذاالا لحال ةقىنح ىلا دنعوام_هدنعا ذهو لبق عاجالانىا (هلوانتلحا

 ]|| مق وةبادهاو اولا قاكو اولا, (هحرملو هلوة) ترضلابةلوّقملاىهةذوةوملاو ىوتقلا هءاعو
 ]| ةلاهلوق) ىوجواولارهاظلاو واولا ل ديو انهط<ىتيعلا حرش قى ذل او باّكلا اذنه نم ةدقعم
 . | هناىذتغب تادانزلا قدم مالكو :رهاظلا ةح ارت اكىهف ةذطاةحارس كلل نال (حلااوضعرسك ا ذا
 "|| (سلا لئاسملابقلعتم هلوق) ىلش مدلاراهنا مدعل حرحلا ىنعم ىف نكي لف قدخملاكهنالرس كلاب لحال
 ا مارحت نال اطامتحا مرحملا ىلغف جي.ملاو مرمحلا عتجا هنالف ىتانلا ىنامأو ةاكذل مد علف نيمأوالاىفامأ
 "|| عسمدرولو .(مناهلعهّدرولو هلوق) .ىوجلرتلا ىف طايتحالاف كرتلازثاحلال-او كرتلا جاو

ءركبهلود) رقملاو لج اكهدايطصالازودالام
بز حرم ىفاهدقفو ذخالا ىهتنواهم( هلك ا

 1 هلوق) ىل

 | 1101 تو الملا باسل رخل او زحالا صرفت لولا نال( ميزت ةعارك
 ((حنا لسم لسرا ناو هلوق ) ان ز هجو نه ةكرا د لادوج ول ( مير ةهارك ليقو هلوق ) ىليز ةمرحلا نود

 هقوكوهاعوأ هلثجالا عفت ياللا نالىلارالاهيئسقتنالف ةيلعمانب ديوك اسرالا نودرحزلا نال
 داو لك بق نال هولا ف ىسوجم ا لا راالو لوالا هجولا ىقىسو لارج إلا لاسرا عقترب الف

 ٠ || ادماعةيعدتلاةلراتو ىثولاو دترملاو مرفاكه تاكذز وال نم لكور جزلايريختيالو هلع ناك أم ىلع امهنم

 اىأ (ةرجزغ هلوق) ىلي زديصلل ضر ءنلا نم هيفا زلامءازجلا لع بحع مرح ا ناريغ ىدومملاك اذه ىف
 ٠١ رب زاضارلاو هلوق) حاتفملا نع ىوجح اودعدادزاو حاسه ى- حالا ىلع هّمسو ىرحلا ةعرس ىلع هضرح
 '  [/ناوهلوق) ىوجءارغالا ىنععو عنملا نعم لمتس كرتشم هنالءارغالاوسزلاو زغب لودارملاو للاقاغا (خلا

 م1

 | لاسرالانال (لحالناسا.قلاو هلوذ) .ىوجةىستلا عم ىأ قاكوأ (لنم حز فدحأ هلسربا

 : : ناناسسالا ه-واكحو هقيقحةاكذلاتمدعن |لاسرالادو:ملاذاف ةرورمضالرارطضالاةاكذ لعح

 تالغنالا عفربالف هيلع ءانب هنوكلل تالفتنالا نو درح لا لاسقيال لالا لسصالا فالخ ىسلالاظدا

 م هنملك |اهل>قفالتخالا ة.فلابءامتشالاهح و نوكد نال ة< ل اق دقو ىوج

 |هئيعةساجن نم لبقام سايق ذادبصلازاوحة بسلا نوكينا لقحت و ىليزلا نع قينساك ةفدالا
 أ هدو هلوق) هانمَدق كهدف صنلادو رو: ب.>أ ناو ىناتسهقلا هلك ثدسا|ذهو هيدمصلا زاوج مدع
 امر تامىتح هك يل وامحديصلاكردا اذاهناوه (هداعالاىلا با ةصالف تاكلا ىف قال_ةخالارم



0# 

 2 يا حنيش ب بد 17022

 ازوصاممءريغود فلا ذكوههلعت رية عملك الا كرتنا نم رلعافرهاطف باكلا ىاما(قاملا لكؤال ا ّ
 | لك أمئاثيشارنملك ًايهاوادو ص باكلاداطصاولورردلا ىف هيلاراشاايك مئاهملا عابس ن ههيديصلا#

 |هلوق) ىلبز لوا رشا عصنئلورورعشثلا يتلا ضراسالف بيرغامبمو روك أنالف لكلا(

 اة. سدوم )

 ا امودذوةومو ةحمطتك |متاوخاو هيّدرتملا فوهرثك اىور وامون شدعب نان حوبذملاة ادح قوف كو تام ( ١

 1س ارنآىوسث حر امتحالا فاماض: أ هفلاض و عابسلا نم هوحضنو لملاحرج لمى ىهتنا هلم 3 5

 وه 5 (نيكسالنم ىلع) 0

 اادهفلاوأ بلكلا لك !ناودلوق) ىوج سابقلاهحو راس (قابلامرصناسابقلا ناكوهلوة)؟ اروبطلا عابس مهيد صلازوصام ءريغاذكو ىنيهىزاسلا ماعت قربت عمربغ لكالا كرت نال قابلا لكأ |

 ىلءاعمريصد يح هدعب هذمصا |مالو هل هج ةمالع هلكأ نال هنم لك !ىذلا نم لكؤد ال كلذ دعب دمص نمل
 ١ هفةمرك ار وظن الاهنم لك !اهلبق نماهذعنا ىتلادومصلااماوءادتمالا ىفهاننب ىذلا فالتعالا|

0 
 ١ منانا ىرتالادوجولا ىنضتقم الئشلاىركحلا نادىفاتسوقلا هلكشتسا نكسل لد نا قاك ةيلحلا مادعنالا

1 

 ا هيلع كل |نم عئامربضةيلحلا مادعت انا لاك الا لصحو ىسهتنادأول| ىوعددنع ةتدملاةمالاةي رح
 فقأ#و 2 .٠ . . 6 ٠

 2 1 0 | ىلع ن غلاب عج رب ىرتشملا نافاعيبم ناكحا ذاامهذ ةمرحلادكحلا ةرمغرهطظت نا ىتبشيو لك ال اةمرعأ
 : 7 17 ناسا ١ داصف هل راق همحاصىلاعجرم انيح تكف همحاص نمرفارقص ناولو ةتبم عملا ناروهظل عاملا 1

 لفرع ك5 اهلك آف هنمّدعطق رئاصلا هملا قلاولو هنم لك اذا تاكلاكراصف بلغم هيرامصامهكرتلد دمص لك بال
 قس ذاديصلا نم لك أمل هنال هلك او هنم باكل فطحاذ ا |ذكو نيدابصلاةداعهذهنال قدام لكؤن | ا 1

 أ تلك هنال لك وب ل هنم لك أنرلو هلدقف هكردا اهلك أف ةعضب هنم عطقف هشبنولو ةلاحما هذه ىف ادمصأ
 ا ةعضملا كلت ىلا بهذ مثهمحاسم هد | ىت> هنملك ًايلو هلة قفدصصل |عيتاوه-ثبهنام قلاوو لهاح ٍ

 لكم نا

 هو مهرج بلك 29 5/ ا لاقف كاع نكسماا# لكاهدمص ف ىنتفأف ةماكماي للك ىلنا هكلاق نمج ماع ىنالمالسلا هللا : لا را 0 ْ هيلع هلوقل( مرحمال مدقلا فىفاشلاو كلام ىلاقو هلوف) هرشو رب وتنعم ىيعديصلا لك ؤراهاك او

 - ير كل 6 ا ا

| 

 ند | دصصلامدنميرش بكل |ىفلاقهنا سابع نءا نعل صالا ف(لك ادمصلا مد نميلكلاب رشولو
 / هناقهلعو تلكلاةقاذ_>ةباغنممهللا ك ارو مدملا بش نالو هلك أ, سأناللاق معلا نم لك أبالوأ
 | انهةرتعملاةامحملا (اامحهكردا ناو هكوق) ىوج هبل جاتصا|م هلع كرتو كللاملا هيلا جاتصالام لك |

 تنام ثو* | ىو تلق هحرششو ريونتحئابذلا فمّدقتو ىوتفلا هبلعو تلق ناوةاسحلا لطم ةضب رملاو عسسل لكا |
 وهو ؛الا لك الا لالف مالك دعب لاق ثدح علب لا ىفامل فلا ختوهو رردلا بحاص ىلصفتلا اذه ىلعأ

 امهسلاو هلبق لاقو ىوتفلا هءلعو عابسلان مهريغو | لعملا حرة نسوا ةفدخ هياح تناكءاوسة اكذلاب ا

 | ناو ةابحهردجو اذاناكدلاط ارتشا فام هتاوحخاو ةحمطنل اود درت نيدو ىيرلاودوحنو بلكللاب دسهملا |
 ْ نمق.امنا هل دعامة يانعلا نه لقت مت انطشرك ذاذكر اتخماوه لافو حوذملاةامح لد ةتناكأ

 ,ةاكذا ايالا لالف مامالا دن عامأو اهوق مومسلاب ب اصماكه وتو ىنعي ءملا هسا هيقلاب لمصقتلا ا

 | نارب رّدلا اذه نم صم تف اصمم ىهتنا ىوتفلا هءلعو ل اقالوأ | جو راقب مهوتناك ءاوساةلطم |
 اكن. لو تاؤ حوذللام لممءانحنا نههبو امح هكردامم مومسلاوأ لعملا هحرج | ةبسنقلا 2 | ميجرتلا | 1

 !لوقب اذخأ ةمرحمانىتفا نممرنمو رردلا بابصو ربونتلاحراشك امهوقب اذرخأ لحاب ىتفا نم مهنم
 | تقولا قضو ادإ ؟مدعل (الواهصذ نه نك<ءاوس وق ) رابتخالاو ةيانلا بدجاصو ىجلي زلاكمامالا
 أ تقولان مس ل هناالا دوو مدل الا نوك<#ت ناتقولا ق.ضوالصاةل ”الاد_<الناذلت الادقفوأ
 ْ (ما فسوب ىنإو ٌةةمذح ىلا نعو هلوق )هب انع عم ىجزع م كالدادعتسالاو دل الا لصق نههبف نكت ام 1
 ا (ىفاشلا لوقو هو هلوق ) ىرع 1 .رداقهنال ناو رارهاظ فلك وب الو لصالا لع :ردقب لهنا لحادح و
 ا ريصغعتا| نال لكر 5 الذل ”الادقفل نكمل مدع ناكنا ىذاشلا دن ءو لاق ثدح ىننعلا 4 2 ذالفلاذعأ

 تك سبل

3 

 ا ١ ٠م



 (نيعملا تف نم ثلاثلاءزحتا) 1
 هءلعهلوقل (خلا عمر يغ بلك ذ خأ اذإ هنا هيدد ريهلو5) اع.ج ىفنلا تانمالا لع لدم عماجلاو

 مهلاريغكملكب تدصامو لكسف هيلع هللا مساترك ذف عملا كاك, تدصام ةباعئل مال اودالصلا
 ىنشخلا وهو ىبلي زلا فاك ةباعث ىنال ةيلع ما هلوق تاوص نكلرردلا قف اذكل كف هناك ذتكردأف

 ىعمقو هلوق) انش طا ذك ه مةب رفانديرقو ةعاضق نمةلسق نيش ىلا ةمسنةرشلا بادصأ نم

 ىلاعت هلوق هنمو بساوكلا لمقو حرت تلا راوجلا ليوأتلا ىف لف ةيائنلاةرامع(نالوذ حراوجلا

2 

 مى .٠

 هرلصاحت اهدار اور دصملا قالطا نم معتلادارملاو ملعتلا ىأ (اذوهلوة) ىوجمىل وأ هملعهلجناكسف 01 ا اظقللارهاظوهر بستك,ىذلاوهحراجنانال دحاو ىنعمىلعامسهلج نكمورابتلاب محرحاملعوأ| + ةنمر ©عميد لول
 1 ناتمالاو ىراحتلار اركب فرع هلع نال ىوج عسشلا العوجا عم (امالث لك الا كرت هلوق) قوجح قل ُه 0 لل

 ار ىأ (تلكلاىفةلوق) ةيانعلا فاك كد: وىتب قارفاذههئلاثلاةركلا ىف لاق ثيح مالسلا اميملع "| رضخما عمو روم ةياكحدارأ ىسوم ةصق فاك هلوقو ىلي زدب ردقف بكر نالثلا مال لاوةالصااهيلعأ] © ةيوك نو ]| لاتاذ هوريثكح عجماو لياقلا نود !اى:لا ىلع ةلالد عقب ىذلاوه ريثكسلان الا هربخملا لوكدافإ <“ وة 2 تارعثالثةراحتلا ف ؟دحأ مب ربملاذارع لاقو عج رياف هل نذوب ىلفاثالل كدحأ نذأتسا اذا مالسلاو نس كامب هى 2 ةالصلا هيلع لاقاذكو عبسملالاحرا.تءالرابخل ةَدكو ىموم ةصق ىفاك كل ذك تن رضةّذم ىف ىو مله 1 0 "هن
 |: دلال 00 0

 صنالوداسهتجالابال ص نلابفرعتريداسقملانال (لات قون 1 ةفينحوباو هلوق) لكؤبالدسصلا | تار“ (مجاعتز كر
 ىليزتالصللةدسفلالامالاو يرغلا سك هلثمقهيأ د وهاك هم ىلتمملاىأرملا ضوفيفاذهفأ] ةنو 0 ل
 صنلا مدعلةر دقن ل مامالا نا نممّد_ة:الةملالبن يشن يمحاصلا نعىأ (ناتباورثلاثل او هلود) 0 0

 نملك أ اذاىزانلا فاشل لاقو بر ضلال ة<الىزابلان دينال (هتوعداذاعوج لابو هلوق) أ <. 01 ةخ تكي

 كلرتد ىتحهيرض عبطتستالو كسحف وعدت نا ىزا.لا ميلعت لاقو لك ىلاسقف ه:ملك ايفدمصلا لب 0 ىزابلا فلاقهناسابعنبا نعريجنيد.عس نعد« ىوراسع جوعجتوهو باكلاك لكؤ:الديصلا | مر. 0

 نوكي نأ ىتبني وال عمريصن ةباحا كب رث ذيملو ىلش عاجالا لحم لف هفالحن هنارق ا نعوربمو لك الا
 فول ناله جو هل ناكل ةد> او ةراحابا؛عم 5-5 هنالمقولو تكلا ىف روك ملا فالتخالا لع

 هاعداذات دس نأ هوو تاكلا لسعت ىف ف:صملارك ذيل لاب نأ ىتب ىلي زبلكلا فالخيورق
 هلوقلنابب (ىزانلاقهلوق) هفلاخامةريمخدلانعةملالءن مثلا قو بتكلا ةّماعفاذكهو

 - - - : 2 1 2 .٠ . - ع / تاي

 || ةيمدلانمدنالو هلوق) ىنبع .م-وهو ىزاملا ف ىزاملا توعد ىنعملاريص:ذا ىزادلل هتوعد هلوق ف | هب / فلا “7

 اللاسرالاروذ عطب الها فتحالاداتعا اذاستكلا اذكواعحامصاانعىلشدعق ناب نمانوك

 نملك ًارادهفلان انتم اف ىأسامهءلعءلدرو حاملا عابس نمهيدا.طصالازوحامتردلا فاكموتو

 : دايطصالا نكي ل هدعب تلاطن اسي اة هلاسر دعب هتفقو لوط مدع نمدالاذكو (لاسرالا دنع ّْ

 أنك لاسقيلاسرالا ىلاافاضم نوكيفدا.طصالا ىف هتلد- هنافدسهفلا نك اذاالا ىلإرالاىل اواضم

 |1١ نملك اذا هندي نيب باكلا بريض» نكلو برضلاىيلعتبال هنا متم لاصخدهفالو ىلي زدهفلا فاس ىزع. ف ةقير 0
 || نمةعطقو هو رردعريعب ظعو نمد هللا لق إكمربخن تينا لقاعلل ني اذكهو كاذيزعتيفديصلا | ىو . (كانرال

 | نمدنالو ةلود) مس را نءانش طخ اذكهّمأ نطبى ىش نم ىشلاو هماسقو لم يصف ثددح 01 د :

 مظنلاىفاك قافتالا.لحاقنحنواامجءالةةولامهتافرقصلاو ىزاءلا ىثتس (ناك ضومىأق حرجا .* (نا) 2 0
 نعةباور وهو (طرتشر الهنا ف سون ىنا نعو هلوق) ىلا هلق ىتح هردص ىلع سلح ىأ امج هلودو م ع 0
 ديةريغنماقلطمكبلع نكسمااماولكف ىلاعت هلوقل فاشل لوةوهو لاق ىنمع ضب ةفينح ىلا تالا ص قة 0
 | 101 1 الو صتلاتسرع هوت زؤقومراجرم حرص اذاانلق صتلا لعدازدقف هطرعش نذ جرجا 1
 أ ىأ (ىزاملا هنملك اوهلوق) حراوجا نم َمطعامو ىلاعت هلوق ىف ىن»د هعقاولا داحتال رقما لع لمع# 1 : : 5 : 2



 له (نيكسالنم ىلع)
 مرملاقدصلا نوكمألن | طرت_ثدهنال سمر غفدا.ط_صالازاوجهيدارأ ناءنأب ةملال رشلا
 2 يتلا 0 رف ةةالممودل عافتنالا لح ناو اندارأ ناو قساوفلا رمغلام هردمدراصلا نوك ال ناو

 الاوهام ىلع ىتتبئش طارتثا مدع نمرردلا ىف ءرك ذاملوقأو حا طعم راسجلا نوكو حررجلاو
 هع ف اةنخف لوك أمريغناكاذا ه©ةراهطامأو مالكدعن لاق ثمحةراهطلاب نمرعأا ىفامل ادد

 نم تناك اذامعللاو ادا ف ةراهطلا تجوتاسمتاةاكذما بتكلا نمريثك ىو اضد أ يدهتلا ىفاتدتاو
 يول ىبوحما عذةهلك أل حالوك أم ناكول ث.ح ىهدقو نيسعللاو ةمالا نمد اموهو لحما ف لهالا

 3 ةيىدقل !كراتو ىسوحملا عذ نا ةينقلاو ىلا نعةياردلا يارعم بحاص لفن نكمل تاما هنالةراهطلا
 00 1 حوفسملامدلاجيورخ ى وسل وك ملا ريغ راهطل طرتش.الف هءلعو حلا عصالا ىل_عةراهطلا بجوبادمع
 2 مدر 4/3 , || كللاباسان العا (خاكللاتوي:سسو هلوقإةيرارطضالاو ةيرابتخالا ةاكذلا نيب قرفالب طقف
 كارب, 7< تسيب |١ حو أ حاملا لعدملاعضوب ةق.فحمالبتسالاوهولاصاو ثراك ةفالخنو ةسبهو عسبك لقانةنالث
 جو هوب “حار سشتفملادجوولامجامملاب رخو فافعللاهمصناذاام فالك اهب قلعت ام كإعف دمصل ةكش بصنك ةئييتلاب

 ا 4 6 ديصلام 0 تيم ا ا 0.
 كلر. ةلو . 2 في.: || نعمانشالا قال افالخ_اطتحالاك حامموهو باستك |عونهنال ةفرحهذختاولام مذ هقلطأ (حام
 0 0 0 بجوروهو ىنعب ةداعحو لا قاه اذا هنأ ةف ا ا

 5 0 ب 01 // ةيزازعلا ف رك د هنا ىلع عشوهو رعمأاديص عل لأ ىلاعت هلوقوهو صن هلباقم قلعت باقلاةوسق

 1 00 4 و جمل اوه* اوسلا ىلع ةحابالا قيسكلا عافأ عمج نال ار 0 د تهذملا نار ا عصوم

 0 4 38 تمديب ب ىقفملا ةءامق لاق ى-هاتلل ناك قلام هقالللا نم ىنثتس منهانشالا هيشاحف يوج هصالخلا ىف هلدمو

 راسا كو سيلوهو هياغلا موهفعلالدتسا هنكل مارال لازاذا ل حتا لعل د تاك و هنالرطتهنقاموس عضمام 3 0 و ءلادمص دلع مرحو ىلاعت هلوقب ةحابالا ىلع لدتا ثيح ىيايزلا فامو هوركمووللا هحو ىلعدايطصالا
 كذب هل. 2 || (مرح اريغف مرخناربغل هلوق) ةيانعلا فاك ب دنا ناكحلر علا ددص كل ل>أ هناكم ناكولو ةدجي
 ا سلو عئادبلا نع ةيلالبت مشاهرشلاعافدتسا مرح ىفاهدصزو< هنافاهب قحناامو قساوفلاالا

 معلا باكلاب ليو هلوق) لال. ئرعش هيعروأب ثشح عطقو اهمفدابطصالازومخاندنع مرح ةروذملا ةنيدلإ
 ىقاكتابنطلا ىلع فوطعموهو حراوملا نم ماءامو تابيطلا كل لحأ ىلاعت هلوق هيف لصالاو (لا

 بدوبالماظنلا قنارقلا نالرطت ه.فو حلعام ددصو تانطل كل لحأ ىأ ىليزلا هيلع ىرج و ةنادملا

 تاءرطلا ى] لحأ هلوق نافل ددقانههو نارقلا ىلع لللدلال ديحلاذا ثالذن اب اواو كلا ىفنارقلا

 ىتش ام ىلع هركذ نك, هلانراقم حاولا نم َمطعامو نكمل ناق مه لحأ !ذام كنولأ س هلوق نع باوج
 ضارتعالا نعم ابوهو «للع ن 5م اماولكف هياوجوأ م *حراولا نم ملءامو نولي نازوو

 عسسلاءارغا برلكلاونيطا_هىانيءلكمةفي رمثلادن "الا ف هلوقو ديان ع ىلوأ هيلع لجئافروكذملا
 هيلال كرش نود ؤ'نول*دا.طصالا نياعم ئيدلكم ىنوم ىلن لا لاقو ةرهوجا فاك دمصلا ىلع

 دسالاهلود) ةرهوجلا نعةيلالنرشزاوا ةعجو ةغلزالاوءازيدعجو (ديدشتلاو ف.فاعلاب هلوق)

 نالابنأالاهنبعةسات: لوقلا ىلع باكل ايزو الف ه.لعو هنيعةساس تأ رب زنا اذك (بئذلاو

 نمعلا سه: سداريزتخلاو موضعي دنع نيعلا س2 باكل نا ىفاّسهقلا لوق عف دن هرو همفدرو صنلا ٍِ

 ةئالثلاركذ نممهنمو بدلا بثذلا ناكمرك ذمهضعب نا لءاوهربغودب رتل ىفام ىلع ةفينح ىادنع

 ردو ىوجو ىلشابتساس ب دلايةأدحنا موضعي قمناو هتسحن بدلا اذكو هتمهولعل هرمغل لمن الدسالا

 ريغالت ارمالا ىلع ل دينتملا ناف كلذ ىو -اعثريمخالو هلوقلهدروأْ (حاريغصلا عماسجل ا فو هلوق)



 (نمعملا تت نءثلاثلا ءزجتا) ع
01 

 نئب ...معمو مترا اوةرملاهيرشرتاكل نم م سدلورتغمو ركسم لك د نءمالسلاوةالصلا هلع ىهندقو رت رتفمأ
 هرئأر هلو فتوتلاوا خايالا الا ف لصالا دعاق ف أ. كمال قو لاق متاعط ة مارح هنعرمالا ىو 0

 عاشىذلاَ- ا لاهنت ممم .ةلاق ««لوهشملاّت أم لاو هرعأ لك ثملا ناو .حناك هلاح لكشااهمذ ْ

 ةحابالا,لوقل ىلاردلا ىف لامدقوءام ثالاىف لصالا اهنا ىلعءانب ةحابالاوهو اننعش لاق نتحلارانن امزىف ١

 | ياما ا سا يدق دوت ل ادبإ

 اصلا لاق ليكن هنماسهتي دا را وبجوار دفا ا نعل انا فلاح ءارع هنأأ|

 اروي رتف ناانتمشو ذو ىهتناارم ف مره ”هللاةرتف دار وةفرتفي هرغو رح ارتق دقو يسارا الاهرتقلا :

0 

 ١ ا ا
 |(دامي ار 16 د دطلو

 د ل
/ 4 

 1 كل 0 كم 2

خدمي هتالئوتأ ةيرشالا قىرطلاناالا (يرطااوزمللا 50 نمهلود) ا
 | يلو رطلاسلا قل 

 . [|مالسلاوةالصل !هيلعلاقهلوق) ىوج ىرحا مدقتلايراصو ىوقأ لوالا ناكف جراغرمأب د.صلا

 ١ ١ (دايططالاوه هلوق) لخدهناب(لفغدقفهلوق) ىوجثيدحلا اذه عر ذترطتي .( (حاد.صلا ع. لان ع

 ىلع ءانعم دوت عرفلاواهعمامو لاعتفالاءان هم همق ة أري زحد مصل اوهدابطص الانال قخالايرمسفت اذه

 نكلبصلاىأ لوعفملا نهعقلطت ودمصا داصردصم هغلدصلا لاق ن نأى شي ناكف ل هفرعمأ]

 نعىوج ىرخا لوعفملا ىتعع وهران هانعع 04 لمس 00 .هلاهر رمسف لع غلا قدا ء.طصالاربت_ثاامل م

 اول كاريس نالدوق) ىذا الانع 0س 0 و ىنعمهدلاق ىحدقملا

 00000 ل يرد سانام ردك : أم ىل-ع قلطني 3و دايطصالا

 ماهياؤوصر دصمدمصلان | ىنعب هلودو ىهذنا لوعفملا عر صملا م .بالاقالطا ازاحداصن ام هيداربم

 ىلع ىنشن بيوصتلا نمدزك ذامنأن بقعتو ىوج ا هوذا ذكردصمل مالاقالطا هلوق ةن 4 0 ردصعم ١

 مساىأ ةمنابسب ىهلبكلذكن سلو مالا ىنديردصامالاقالاما وذ ةفاضالا نوكن مهمهرتام ٠
 ءاحاغاررضلانالهسكع ببانملاو ىناذل ل والاًدراضنأ هيقور دصمديصلا هلوق هب ر 93 , ردصملاوه

 | نوكب نأ ل حا طرمشو هلوق) ةاكذلا كسل < نالىأ (ةاك ذلامحهنال هلوق) ىهتنا ىفاثلا نم
 ْ 00000 ممن 100 هناه.ق

 0 لحال نملاسرالا هكر الن او لارالا هنمدجوب ناو ةاكذ لا لهأ ن نمنوكم ناوهودئاصلاف ٍ

 ا ناباكلاقةسجورخ 1 !لمب دمخالاو لاسرالا نمد لغتشا الناوادماع ةيممتلا كرترال ناو هدي.

 31 حرج هلت. ناو هديص ل تالامذعخالا ىف هكر اتءالن او لاسرالا ننس ىلع بهذي ناو العم نوع

 ا كما الاءايملاتانب نمنوكءالناو تري سورا كة املا فال نود م لكأت الناو

 ب 0

 هحذملالص» ناىلقاذه بتوع ناو هملذغوأ هيامن باو تم نوكب ن أو هع اوقوأ هحانع هسفنعنعناو أ

 هنأ لعريخإل بلكيلاب لك الاد اطصالا طرمث اذ ه نال م همفوةرانعلا ف لاقةصالخلا نعةراسمت |
 طورشلا نمل الاطرش اضدأو هلق ان كرد: نكي 1 لمد ل اول مردخمل هه طع قتناول

 مهقحل؛ نا طرتشن ذك نوكيا مال نم لعبها نعى أت تاكل ىف ةرعتمملا | ا

 نمركذام(ةسمتأ) د ةنانلا.٠ نع ىوج ه٠ :ءىراو" ةلاوأبلطلا عاطقنا لق هماقم موق, ن نموا ىل-سر 1| | ا

 ١ دوردلا قدك ةيصووت ف طرش سلا م,مماشن ش ناف لكؤد الافامأ لكلا لحد تدل اطورمثلا 1

 ْق



 ن6 (نكحسالزم ىلع)

 لاقف همظنو لكلا نءىورمهنارك ذو ةبنامهولا حرم ىف هراتخاوهريغوأ
 ركس بحلا كسم نه نملاقالط + اوعقواودح ريتخافانرصعىفو

 ررغاوهو لددقام مرد 0 د ىتذأو ىو رب مهاكن عو ا

 || نهدروامو (حلاءاردلا ىفذامتنالا ل حو هلوث) ردلا ىفاذكح هت دان زازعلا قالطف 5 8
 | لك اوررمشاف تفزالاو جنملاوءامدلا فذينلا نع مكتسب تنك مال_اوةالصلا هملع هلوقب خس ىببنلا
 ىل / ا نع عة يبن تنك ى يعلا ىف ىذلاو ىوجوردارتسماوبرشت الو همر الواشتش لال فرطظلا نأ فرظ
 ا 00 ةعدةفاضالاو مداعج مدالاولا هاربر شتال ناريغءاعو لكفاوب رمش اف مدالا فورظ ىف ةدرمشالا
 7 عقلا 6-2 5 | لاواميفدملاةءايدعج (ءادلا هلوق) انش طخغاذكهغارددد_عدلحلاىأ مدالا نم فورانىأ
 ل 0 00 أ دا اولادلا مضعمءاملا فيفي درقملاامأو عملا قدملاوةدحوملاءاملا دينو ىلادلا مضيهنا نم 3 0 .ةدعج ا لئاع | سش ىنامهغلاخ وانخيش لاق ىهتناةءايدةد_حاولاحرقلاءاكملا نزو ىلعءاددلا ىرهوحلا
 ْ نالوارخلاب رش اهشتاهنف نالاماانملاعتسا مال_لااوءالسعلا هيلع ىنلا مرحتم حامل فرخانة صتخم تفو نور ” نعل ب دمي . ١ تناك وللا .ذهناليكو (لفورالا هده دست تالا نال هاو هسا لوا
 || لاكشا الفرا ىناملاعتسا لق اهق دش ناواملاعمسإ مالا هيلع انأ هدمتضمام فرخارثأابمق

 اخا

 رك نر .تخالرب يراسل دهسا | نالث هل ضيرهط, فسوبى أد نعود دن ءرهط:الاديدج ناكناوامالث هلخروط ا قيتع ناكن اذالاو
 هدير تلا هى ةلخرزب || وداذا وح رع دمةرم الع فسوب ىأ دنع ل.قورصعنيالامل خل ثاسم نم شو ةرم لكتشة و

 قتيلا ل | عتاد وقاتل الع تر عوخس مارة هيعمل مايا اور ب بم ير ١ ىفانلا لاو دلوت) .ةيئاخما اك فدل لعد تزاوطستا دوام وزازا وت
 10 ره . فورد | قلطم هنال لاو دالا من ءال_.لاوة السلا هع فولو ماا اوس درخ رمل
 . نم 200 7 0 أ ءريخو مادتثالاكهعافسناا.بعفتتي نأ. لا لام ارخلا لمس: هنأ ىهتلايدارل اوهروص عج لوانتنف

 30 يك ( وز ا عطاقلا مدعلدب ريعور خا *ازحا هيف نال ةمرحلاةهاركلايدارأ ( را ىدرد برمث هركو هلوق) ىنيعلازملا
 || ىوادتلاهجو ىلع ناك اذاال ارعشلا نيستىفاريثأن هل نال طاشتمالا صن (هر طاشتمالاو هلوق) ررد
 ا موحاعف ءافش لعب هللا نا مالسل او الصلا هلع هلودو همأقتم موقأم حامملا ن مدخول ثيحزو<هناف

 ا ةمرملا نا لاقن وأ مارح نعل الخلاب ىتةمس هنال مرح اريغءاود هن فرعءادق كلذ لاقي نااما يلع

 ق.«اهر ١ (حادب رات نكلو هل اود ننانعلا فاك لالحلاب لب مارا ,ءافشلا نوكالف ةحاحملا دنع ف ثكنت
 سمالا نإ اجخب لد فز | روكا ةقسقح هيفرعتءافشل ذكسدل ىدردلاو ريثكلا ىلا امعادهنوك-!رلا لملق قدحما وجو نال

 || ناانلواهنم تارطق ىدردلا فو رنا نمةرطق برعش بحي ذا نال (ركسالب دحيىفاشلالاقو هلوق)
 هشأف هفاعت لب ىدردلا برعش ىلا لال عامطلاو هيلا حابطلا ل. ءاعت عرش رحزلاورحزالّدحْما وجو
 || ةلغلا تناك اذاو هد ثلا هتسملكرخلاريصبف ل زءاملا بلاغ هيشأف بلاغ لفتلا نالو ةيرعشالا نعرخاربغ
 ٍِ ىنزعة ىطق رذلا ليل ةموحن الق ام هل ءوربالف ناسبلا ةياغ ىف لاقابرمثال الكا اذه ناك لفتلل

 ةهاركلا باكرش 1 نم ن اهو نب ةموظنم حرش ىف ايما ىهو هشدشصلل ف دصملا ضرع ت4 (ةسمت)
 ه1. :
 دايم 1 - رجس 3 7 ّ 1 8 ا لاقو

 ىلاسرب 1 6 0و 3 ٍ اور ا لش ةحم قيلطتو ءةمرو سسك مر 3-5او

 9 3 : -اهفا رار: اوررو لهل ةقريزو « اونثاوسفلاو يدداتلاهعئامل
 (|ف:صم هلاقةشرشلا ةمرح نود نكل سيطلاةزوج مرت اذكود حلا نوداعرذعب لب ركسناو هلع ظ دحالاتدش ابنم لك اولفرما مرح نود ن كحل نوةالاو ه-ثدشح او يملا لك ا مر<ورب ونتلا فو
 : أ خك هنادهازلا || نال مارح هنا ىفاشلا ىزخلا مجتلا هضعش نعالواردلا ىف كح دقف نتن امأو هلتق حاس ور | نيدلا مهضلاق لب عدتسم تب دنزو هذ ةشدشحناو يملا لحيلاةن*نأ» ريغو عماجما نع ىلةنوربونتل

 ل

- 0 



 (نيعملا خف نم ثلاثا ءزجتا)

 | ةرشاسملا ةمجحامارحركسلا نوكىعمانلق ان رانتخا هنوك نعالضف لعفب سد حلا ناسن الل ضرعت ةلاح
 نمامهئاف رفكلا ةمرسو ناعالا وجو نابي ىئاولاقكهلوصح بابا ب ا بتكحاو هل. صولا
 |ىناسقتلارمالادرحم نا. ةملالضرشلا قهمةعتورردةيراءتخالا لاعفالان ودةناسفتلاتانفكلا
 ارفكلاو هنودبوا نمتداهمشلا.قطنلا عماداقتعاهب مزح نه دب الن اعالاذاارفك" الواناعانوكمالا
 | اهبامهوصحتةيراتالا لاعفالا نمرفكلاو مال سالا نوك همفنل هجوالو هلع درعجتال هتدارابد جونا
 ققتحا راد .ءزرهشلا ةمالعلا موحرملا طخ ترأر مثلا ناسحتسالا باك ىف ههدق اع سفن ضق اند قو
 كلا حصن فيك ىطو ملا للكس هصنام

300 

 5 4 |ةالصلا هيلعةيءاحاع قي دصتلاعرشلا فهنا عمناعالابفم

 |١١ ةخاؤف ىرغصلااماد, فاكعف.كلا نمئثالو فدك نامعالاف فيكوهف قب دصت لكو مالسسلاو ا
 "|| لهأ اه ابعبال لوقعملالهأ قراقدنأب باحأف لعفبالا فيلكت ال لوصالا رقت الف ىربكلا اماو
 |١ قيدصتلاناتارحت اةروسريسفتىف ىكتسلارك ذوموملا فيلكا عج رعنيذلاعرمشلاةلجوهقفلا
 8 | نك هريغهم>ا ص ناك االا لعو لوقه.نرتقوملاذاامالساالو اناعا عرمشلا ةهج نم ىهالهدحوا
 ًاروكذللالاؤ لا نعباوجلا ب رخهنمو كلذ مة ىف لاطاو اكحتانا عا نوكي ذئنيف ظفللا نم
 ١ العف دعب امدرالا فءاك تلا ناط قاعش الىذلا لعفلاب دارملا ناهلصاهامتاندملات ام ألا و هلّمأتك

 ١ || لعفوهو لئاقلاىلاناسالاواتلقلا ف قدصلا ةمس:ةغلوهذا اهنعأشت ناوةفرعللباغم سفنلل لوق
 | قيدصتلا ناردج نبال نمم:رالا حرس ىف تيأر مث لاق لاداسقتعالا لعشدف لعفلا ظفلب هنعربعب وافرع

 ١ || تاوصلاوهاذه ( ىلغ ىتحهلوق) ايتعجارم ىتش داب زهيقو لاق ىنهتنا ناعالا ىف اعرمشاريتعا ناو
 1 ءادتبالا لع لو ىسهنلا نمدروامو (ناطءاختاو هلوق) ىوجولغب هلوق نم مسلا ضءب ىناملاقالخا
 ' رعبا نعلقناع ضرا.ءةلاعفدننو قمفوتلا لص ريخالابو ىوجةلدالا نيب اعج خوبطملاريغ ىلعو |
 0 بدي زا عبقت همرحر عنب |نعىورملا نال هب دق ( عطيف هلوق ) ىننع هلعفو هلوق نيب ةضراعملا ىذتقبأمم

 ١” | هاذا عار لصأو هام ةذذقع تسل ةيرعثالاهذهنال (لا بش نم لعد حالو هلوق) ىنععىنلا
 3 ااذنامزفاهلعنوعقتك قاسفلا نالءىنلاو خومطملانعب لسمصفتالب (ديع هنأ مالا هلوق) ةينعلاوا
 ١" وهذا ومحل: ارابتعا (ةكمرلانيل لحال هلوق) رردكلذ قون لب ةمرحملاةيرمثالارثاس ىلع مهعامتجاك |
 "| داهجلاةل [ ليلقتنمهتحانا ىف انوا همارتحال مدللاةهاركرال (لح هنأ عمسأاو هلوق) هنم داوتم
 ' || ىلغناو لال>وهوهلوق) فالخلا لع قالطل او دحناو ىالخخالب مارس هنمركسلاوامهلاقالحن د دنع : |لحالتتشااذالبالا سلىفاتسهقلا نعردلاف وراشخالا نعانتعش طغع اذكح هنململا ىّدعتتالفا
 4 اوهرك لا نالراكسالا هب ىذلاريخالا حدقلاالاهبرمث فسوب ىأو ةقينح ىأ دنع زوق (حاذتشاو ٠
 1 زاجن ا نوك,الفدارموهو ةةيقح ريخالاحدقلا ىلعو زا هل. قام ىلع هقالطاو هقمقح ريالا جدقلا
 لثسنح مالسلا هلع هذعدروام نا لص احن او زا لاو ةققمقحلا سب عسجلا مزابالاو ةيانعلا فاك ادارمأ

 / :وردقف تراثي سدلهنالوقنوأر يالا حد قلا ىلع وهم هنأب باح نام ا سم لكل اقف عتنلا نع
7 

 ٌ : اىلوالا حاك.:الاهدحأ مال_ىلا هيلع هنعهتباش تيرا رخال ثدداحالالاقنا نيدعم نب ىدق نع

 ًاففاح اماما نيعمنيى< ناكو رك هلك ثلاثلاوأضوتبلف ءركذ سم نمىانلاو ل دعىد هاشوأ
 !١١" نعم نىك قفاوو ثيدح سلف نيعمنب حي هفرهدال ث يد ح لك ل.نح نيدجأ لاق ىتحانقتم
 قالطلا تاك مرايتخالا فاك هيوهارنب قاه»او لينح نيدجأ كلذ ىلع

 أذن ىلي زلا فاك عستبلاو

 0 | ةلغدوعل (امهدنعاذهو هلوق) ءاتلا فو ةطقتبءاملا رسكم ىناتسهقلا ف اكوهو لسعلا

 ال ذار رغم رخخلاب ركسلا صد بارش لكن م ركسسلاواهريثكو اهليلق اسمن ءعلرلا تمرح  مالسلاو|
 || ىلب :لا فاك ىفب هنو مارح هليلقف هريثك كسا ام مالسلا هيلع هلوقل (حلاد هعدن ءوهلوق) ةرباغإل ف طععلا

 ظ هربعو



 ةقد (نكح مالنم لع)

 وهو هنمفصنملاو نيثلث بهاذلا نك نادعبالراةوأ اريثكب هاذلا تاك ءاوس( قذانلا ىع- وةوف)

 تح لدار فصنلانا همالكن مداغت#ف انذعش لاق ىجأب زمارسكلذ لكو فصنلا قبو هقصن تهذام

 اهعفولاذلا كب سوماقلا نة ولا ةنشاح فاك ق ذاملاو ةسخ ةمرحملاةيرمش الا تناك الاو ءالطلا

 ةيرشالا ىلعمدوعلا:هريهل |ثدنأوءالطلا نم ىأ هنم فصاملاو لن زلاةرامع( فصنملا|رتمو هلود)

 هنال لكش موهو لاق ةءرحم ةبرمشالل عجارفصنملا| مهو هلوق ىف ريعذلا نا ىومارك ذوانتش طط اذك"
 ةيانملاىفاك ادحاواء-ق فصملاو قذانلا لعصناالاةعبرأ الة سجن ةهرحلاةيرمثال نوكت اذه ىلع
 كثصنملاىأ فضنملاهنمو: هللا ضعب ىنو هما نم لقأ بهاذلا نم عون فصلا نالهداز رهاودن نع

 ار#اكهناانلو رمت سدلو مط تورمشم هنال (حامموهيعازوالا لافو هلوث) ىهتنا قذانلا نم عون

 ) ركسلا تلاثلاو هلوق) ىتيعىهثنا قاسقلا هءلع عع ذهو» ريثك ىلا هللة وعدي ب راطمذلم قدق رهن ل

 اركج سهنم نود ىلا ع: هل اوعلدن زافذق ناو حاصوه هللا دعني مسنلاقولالب>لقو

 نيتاه نمرما ل-سو هيلع هللا لص هلوقامأو مرح اب ىقةدنال نانتمالاو هيانبلءنتما|:_حاقز رو

 هن الانال ةحابمةب ريثالا تناك نيحءادتبالا ىلعةلو تي الاو ةباحصلا عاسجاو ثي دحلانيتريصشلا
 جاوتلا اهدي ر أل بقو نانتمالا دي الايدارملا نوكحب ناري دقت ىلعاذهو ةنيدملابر ا تمرحو ةيكم

 (مارحةريخالا ةثالثلا ىا هلوق) ان> اقزر هنوعدتو ارك هنم نوذختت متاهفسل حن ملعأ هللاو اهانعم
 رحغلل همسنلاباوءل دس ىلغاذا هل وق نوكمالثل ارمخللال اش هلع كلو كلذي مارح لكلاو هلوةرمسفاسءا

 0 هلوذ ردوداسلا ىلعدقعا هنالا:هدنقلا ءرنو ىنات -هقلا لاق عن ىدنجرعلا هل اق امغوق انهه

 | منوكم هنافهلوق) . الصأ ارمف ةومشال ةيعطقي لئالدباسبتمرحتومشل ( رثلا ةمرس نودابتسرح
 نمىنثتس ور ردةرطقولوابءراشد< و ذأ نو: ناالا اهفاّمنمذنالو اهعيزحملو (ارف | كح

 1 ريغامأو راك ءالطل ا ةساحت ظءاغت ىلع ىوتفلا ناردلا نمدافة# امل صمم (م ةفيفحابتساختو

 امهلوق ىلع ىوتفلا لبق هنارماسهغلتم رمال (!ىعيب زوحالالاقو هلوق) همف هج رتلا فاح دقف

 (نينلالا نود هلوق) ىسهتنا ييصتلاوهو مال.-الاردصر .ثدخاودو عببلازاوج هلوف يلعو ناهذلا مدعت
 انفال نيةاثلانوكي نا فصنلا نمرثك ١ بهاذلا نوكح نم مزا.الذا لبق امنمد و هنن انانمال
 ذسن هلوق) فصنلا نمرثك أ[ هلوق عمنيشاثلا نود هلوق ىف لمت, لاقاذهلف ىوحادبلا همهو أل

 هتبالوسر باهصأ نمد رددلا ىلع دههشأ لاق ىلل أ نبانعو رامتدخالا ىفلافام هل- ةلدأ نه( رقلا

 الوق مهريه اهو ةباعتلارثكا نع كلذ ىلقندقو رضخلارارجلا ف ذسنلا نويرش مهنا لو هلع هللا ىلص
 (هذبط ىندا مط نا هلوق) ةراععلا ق.سفت ىلا ىذا الما ءل-داقتءاسح اهنا ةفنوأ لاق ىدالعقو

 ةمرح قدر ود قودي زا ف ذقوُددشاو ىلغاذا ةياععلا عاسجارعا رة ذيدالا نم خ و.طااريغ نال هيد

 لصح د قف خومطملا ىلع لاماو*ىنلا ىلع مرا ل_جاذاف ثيداحأ هلح فو ثيداحأر ملا نمذختملا
 اورو | نزح دل ناسنألا بدصت ةفخنرطلا (ب رطالو هلوق) فض راعتلا عفدناو ق.فوتلا

 وهلي تاعث الا نمدوحتو املا برم اذا هنال هد رشالاب ص ةخعريغ بر طالو وهلال, هلوق ىنعادقلا اذدو

 ةدعاصتلا ةرذالاب هغامدءالتما نم ناسنالل ضرعت ةلاحركلا نارلعاو مرح قسفلا همه ىلع ب رطو

 هيلاىضفملاقرطلا نكل عاسجالا,ماحوهو ةحنقلاو ةنسم ارومالا نمد زيمملا هل_ةعهعم لطعترف

 ل- الة نافةةحالاةعبرالا فاك احايمنوك,دقوةقباسلاةعب رالا فاك امااض: أن وك دة

 هنا نم ذام ىلع ركسلاو كك ارتلاس جاو نوكم مارح انا ىد>ةيرابتخالالاعفالاتافصنمةمركلاوأل

 هلوق )خلا هبافورعم ناكو ةمسحلا دمقواامام ناك اذاام ذإ تن اكح اذا فلا ىلع ناهذلا بوجو

 وهو فصنملااهنمو قذامل ا ىعس و
 قبو هفصن بهذ وتح عظىذلا
 لكلاو قذاملا مح همكحو هفصن

 فذقوٌدَشاو ىلغاذا اند_:ء مارح
 لاقو فالتخالا ىلع ٌدَمْساَو اديزلا
 باصعأ لوةوهو حام وه ىعازوالا
 كيبقتلاو ةلزتعملا صعب و رهاواظلا

 قرم ال هبال لاغلارا.ةعاب زيطلاب
 سمشثلار_ ص تهذام بهذي نا نيب
 ةيناخناىواتفلا ف اذكر انلاوا
 تبهزناهنال لقأ هلوقب دقامناو
 لكل ادنع هير ل <اولح ماداغ ماما
 امهدنع هيرش لحدتْشاو ىلغاذاو
 ثلاثلا ( وز دهلازالخ ركس مام
 ءام نم*ىنلاوهو) نيتكفب ( ركسلا)
 مارح وهف ارؤتمراصاذا (بطراا
 ء«ىبلاوهو بن رلا عقن) عدا را(د)
 ةنالثلا ىأ (لكسلاو بدبزلاءام نم
 نال (دساو ىلغاذا مارح ةريدخالا
 ايتمرح) ن>ل(د) عبقنلا ف ىازوألل

 (اهاحتسم رفكمالة را ةمرح نود

 ناف (ر#فافالخع) لاضي نكلو
 ريغ عيب زاجو ارفاك نوكب|ولكتسم
 زل بحالو ةيرمشالاهذه نمر

 ةففا بتسا كورك لاما رشد
 نبعضو هياور ىف ةظيلغو ةنار ف
 رز وخالالاقو هفيشح ىفاد_:عاهفلتم

 فون ىنا نعواهفلتم نكن الواهب
 فهازلا ناحاذا اهعم زودت هنا
 نيئلثلا نود فصنلا نمرثك [مطلاب
 نسل والا (ةعب را م لذا و)

 لك (معطناسزلا) ددسن( ورقلا
 3 ا هخيط ىندأ) امهنمدحاو

 (برطإلال(ووخلالب ركس لام برمئاذا
 7 رح ىذاشل اودع دنعوامهدنع

 مارحوهف بربطلاو وهللاب برثولو
 ها اور دش ر عل اذدنلا قاف الاب
 '  ايفقل,ىأاهرغو



 (نمعملا تف نم ثلاثلا حنا 1

 ا سهقلا هقسوأ قت ةءلالشرمشل |ىقهرك ذاذك هو لكن ماس ق4الف ارج سدل هيال 2 س ن ولد 1

 هحو كلغ وركذ لءاديرخجا ن ءمطامىأ (ملاهنم در ن .مّد_ص ىنرسلاة كالا سعملاقو هلوذ (١
 ءىناانمدالما 10ر1 ارش دوج وى قرفالةّمالا سءثهرك ذام ىلعف لقل نم هلءق أ ةلناقملا ْ
 هلوذ) .ىبان زلا هيلع ىرحام ججارلا ناكن او ىتمماو ة.نقلا نع ق.ساملاةفاوماذه نوكح.: خوماطملاز 1

 نءلاملاظة2تحاواهل ل نالاسق دس هو ىوج ىفختال هفااةرامعلا ق (اهل ادب اهلماسزومو أ

 ةلريطم ك ناو أوعيشأ مذ لم ليكحو مدى :- 14| لامرخلاناف هيلعةردقلا عم ايضا |

 0 -:ءصتقةناىذلاو هوهالعاامأو ءانالا ٠ نماه زاوامر عطالخ :رحلا تراصاذامت هيلالث رش قالئالابأ ١

 لكلاب لسغواو هتراهط بون ام دجوب لورا ةباصان س دقن هر الر هطت الل موا عشرهط» لمودقفر 2 ١

 4 ةواننجش لاق ليز لاحلا قرهطب ال ىلع م رخل هنمبصازا اذكوةلاكسالار 4ط 4 ءاسن مللاختف ٍْ
 | رهط الخر خلا نم همفامراصاذ ال اقرفعج ىلا هقفلا نع ىو ةيناخلاىفىلاق هيت فم اوهاع.ةرهط» لمق || تدمي

 3 ىوتفلا هيلعو دممشلا كا احلا هراتخاو ثاللاوبا هيقفلا طخ هيو فلكتلااذهىملاجا .اتصالف هلكف رظلا | افجر محلي

 | ٠١ غنم ىليزلاءرك ذا لكنا دارأو لاق ىمهتاهلكر لف قرات لعأ ىلا عتب لضاراعنالا ىريرخط و دمر
 ' |اواوتارمضملا قاكرلابلغناو لصاضءاحراصور خلاب لدخلا طلخ (ةسقن) خلال -خايءالعأ | ىذا كلان. كك

 1 موضع ىتفاهنو زكاسهللخوا تالق ارجراص ىتحكرتو عسفتلا لبق ترن ار معلا فتعقو | 7 شير“ 357 7

 1 أ همفانس نانتجالابرعالاورتان ,هارارتقا لملذت !!ىق نادل( ىفاشالافالت هلوق) ىفاتسهق ةمجارسسلا فاك | 0 000 ا
 ال, ةقارالا هشة داسقلا مادعال تارتقالاو حالصلا ةفصتدشيودسفملا ف صولا ليزي ليلتتلأن انلوأ| ” مقرر .”ةنعر ناك
 0 كذودا_فلام ادعا«ءلاروطنملاذال وعَلاهحو ىلعر | نماءارتق |ليلختل ا!ىنا مسنالانأ لصاح اوىلوا || 0 ا 0

 1 ناولف هاوذ) ةيانععم ىجأيز ل . املا ىفالالحريصب لامزارسا ن ديفا ىلوال اختلاف تمتاز تضل لو

 1 أ ما اذاامأو دل كسملاب رمش لعدرك أو هناهلعاو هيلع عرفت اممذقتي لذا عمرفنتل هجوال (خار اذا | ٠عميبر اعمر مالو
 ىو ساذاالاةصالفءاملا باغناو هفوج ىلا لصواذاّدحايوساوا لقأ* املاناكن اف ءام لارا ١

 هلءلق مرحو فنصلا لوق نمدم فدعا ءوههملدعرفملان الرا ظل جام ؛ رغتال هحوال هلوق ىف وةيانملا نع ٍ

 هود قاصر صر كج ذر ناو ى- «فراتخ الاةلأاح و 00 ءاعحرفملاف همر ءاقشرار طضالا عمدت الا

 | اذههبثاامرعلوقل هن ىعمةنانلا نعىو ملا هركذاك ٌدملاوءاط' رسمك, (ءالطلاو هلوق) روك ذللا
 5 000 اك نم لقأ بهذ ىد هلوق) ردنأنر اريعتلا هن ىلطب ىذلا نارظةلاوهو رمعملاءالطن |

 1 ارك مر اصو هب انىو 0 بهذ تح تتعلاءام نم مطاموهو ثاذال م ءاءالطلا لاقت > طن 05 1

 ١ ؟ىحام ىلع هلم وهأنلن' بهذامءالطلا نم نويرمشد "فاك ةرامجاراك ال باوصلاوهو يب نالاق'
 ١ هبقعل ن 01 01 فوز راتلاو ررالاو ى معلا عرش ىف ِر هل ساو هدو ردم

 0 ةيادملا قهتم < موكحملا نالفحاماه هن الو كحال بسب ودتاله-والهلوقب ةنلالبت رشثلا ف
 0 ءاذلل هد ىذلاهناف طمحلا نامريغوهو هيلث نم لقأ سهذ ىذلا ريص-لاوه زنكخلاو ىفاكلاو
 1 د ةرئزااويصعلااونمةربتك“ امش ىلعكارتشالاب قاطبءالطلا نالفةيه-: اماو نيف رطلا ىف فالخالو |
 1 : نم مطام لك الطلاب ىعبو هثاث هذ ىذلاو 4 ”ثتهذ ىذلاو هفصن بهذ ىذلاو هم نمرقا ١

 : 3 03 ملا ةمعملالو|كحالسب وضتتاهجو كا نومك اموت ولا ضازتعالف اقلطمتتعلاريصع ا

 لحنا, هيلع موك طملا قمنا ىأ ذأ هلل ةسقلاب لن لا كلا ب رسما ناعم هرال

 ءابأب كلذ نال كلك سدلو ماه هتدرح موكحما نالفكحاما لاق ثد - لملعتل |نم هركذام كلذ ىلع لدأ
 اة للام وصتلا وه ىلبزلا قامزاانضث ركن اذ_هو اركسمراضو هاوق نه طغ اق هنحرصاما
 ايوكع طلاق هركة ىذلا ىنءملاهالطلا نوك ىذتق.امرردلا شماهب اشك ذ ن "كل طقف ةرعشلل

 ٠ لاق ث يح اركسم هنوكم عي رصتلا عم هلم كح نكح لاق ءانعاغا عن اوما كازاشاو لل .
 د ص ا ل ل ل يصل
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  0ناملالاو دهمشلاو صاحالاك هكا اوغلا نافل _هريغرمدحن |ناد ةيلالنرشلا ىف همقعت نكارردلا فاذك |
 | ركنأو رمل ىهوراوهلاقمف ثؤتوركذت (ىهورخلا هاوق) ناذضاقمرك ذاك ةيريثالاارممذذتن

 ىوجاهحر ريغت اهزاة*او ترقخاف تكرتاتالار مخ تمعسىبارعالا نسا لاقو ربك ملا ىمكالا| |
 لاقةيلالرنريشلا ىف هعبتو ىتمعلا هلاقءااادي دشتو نونلارم هكر ءىنلا (تنعلا* امن ه* ىنلا ىهو هلوق) |

 لج نازوزومهمءىنلا ن احامصللابز عمهداز زد نع لقت مث حامصملا ف كر و مثملاريغ ىلع اذهو انة عش |

 | ,نمائينهريغو معللا*انورو.شمريغ ماغدال او لادم لاو: نمسح للاقيو يذشي لو ىثوأ يطن ملاعب لك
 ىوجلا طع تىأر و سوماقلا ىناكهباب نم هنا عم“ نزو مطشنو ىهتنا جضتريغ ناك اذا عاب بأن

 هريغورجلا نمنيتكفب (ديزلا»فذقو هلوق) هصخش ملاذا هياء ءانأ لايف ةزملاىدع هنأ |
 داقءالااىفوق ىلعوداسفلا ل صح د ادت ثالادذا (خلاًذتْشا اذا امهدنعو هلود) حابصمةوغ راك |

 أ رردلاىفامو (ارراصهلوة) ىوجاط|.ةحادبزلا ف ذقردجلاىفودد شا ادردج ةمرحلاىفذح وب ليقو'
 ىفاشلاو كأم هيدارملا (سانلا ضع للاقو هلوق) هلال نمشلا قاكت اودلا فالحخا -مراصهلوق نم 1

 أ تعسامتااهنالو مارح كس لكور جر كسم لكمال اوةالصلا هيلع هلوقل . (ر جر كس لكماوق) ياما
 || لاقس امعنياىلاهدانسا, ىواعطلا ىوراماناو كلذك تاركسملارثاسو اهرتسىأ لقعلاامترماخغار+

 | اهاملق مرح ىت- اهن.علرلا ىلع تعقو ةمرحلا نا سادع نئاربأف بارعش لك نمركسلاوارنمعلرلا تمزح
 ةقيقح را نالو ةيرمثالارئاسو را نهد ةقرفتلا ىلع ل دق هب رمثالارئاس نهركسلا لك ىلعواهرعتكو |

 م2 ناس ىلعوا ثيدحلا لمح هيلعوزاعار جل اهريغةمعمتو ةغللا لدأ عاج اب بنعلا ءامنم ءىتال مسا (
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 اسأ هرم ابا هريغ ىع» ناهنم مزال لقعلا ابترم ار خلاب تءم-اهنا انس نئاو اهحر ريغت ىأاه مدع

 ىعتجرلا نا ىرتالا يرشلا كحلا ىدعتاوهاستاو لطاندي وغللا “أعمالا ت امثال سا.قلا نالاهملع |

 سرغلل لا قب اكوامنالو احريرهاظ لكىعس الم هرووطلاهحت ىعمممنلا اذكو رو هظااوهو هجريتلاحرت |
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 (نيعملا تف نع ثنلاثلاءزجما) اه
 ومآ ص راز واح نا ىلااعاست |نيقاسل | ىلع نواف مهدحاض رأز واح ن املا هرشع داو لك ىلع
 لضفام لمت ىلا هتحاح هلفس | ىنأةح ىلعالا ب>اصل ن اا م4 ملا امه ىلعو اناث انيداملا ىلع نوكمف
 ا قاقفسا|ىاووتسا اذهو لكلا نوعفتشي لكلا نا نييتفهدسفأف هعرز ىلع ضاوكلذ دسواف هنعأ

 قسلا ةعفنم هل قس ل هضرأز واحاذات هنم ضرالا قسرربملاب عفت نم ىلع ى ركلا ةنْومن الو هيةعفشلا
 ' || لست ق- هل نه نا ىرتالأ ةراس عدي همزابال همفءاسملا نم لضفام*ارحاب هل ةسأب هتعفنمو' هملع ةنْومالف

 | عفد نمهنكملو ه.فءاملا لترا معابعضوملا كلذ ةراسع نمد همزاب الوراح عطس نضوطسا | :
 ناكلهريغو ىب زلا فاك لفسا نم ىركلا ىلا باتالف هنعىنغتااذاءالعانمرهنلاةهوفّدسررضلا | فاير هو 1

 ا (هضرأ ةهوفىلاهلوق) ايكتلاو ريسغ ةجاحل كلذ هءاععنتعدق لاق هنا ىسدقملا نعىو#لا لقن 9 تلي 0/نيدر
 انش طتعاذك قب رطلا ةدوف ىلعمهدعق |لاقب وواولا ريدشتب ةدوفاهتدحاورامنالاوةقزالاهاوفاو دعنا لابي فاز :
 هلوذ) ىبتنا هالعاودو هخةحوتفمواولا ديدشتو ءافلا مدن ةهوفلان احامصملا نعلقتوراتللانع أ عرش 0 1
 | هلوق) ىل زءاش عضومىأىف ةهوفلا ذي نا هل نالهضرأ ٌدحزو احن املا (ةيؤلا هلع نا مصالاو | ا دي
 01 | لهأو ىذارالا ساهو كورا ال ارفح نمدو هما نالو نو صحال مهنال (ةفشلا ل هأ ىلع ىركالو | 0 الهإ تسري نا

 له لاقوةيانع ممرود اسبملاو مكب رثىأ هافشلاب برشلا ةفئلايدارملاوىلب زعاستا ةفشلا | موو 7 0
 اايركرهتلاتي رك حاصلا لاق (ةقت) هتشرةنبادفشلا باص ىركلا ىلع مامالاربح اناس | را 0
 ىّدملاةلاهجم(مصرال ناس ابقلاو هلوق) فرمصتب ىسرتنااهترجأ ءاركرادلا تب او ةيرتخ رباننمأ| 5 // 20

 | دقو ه.صووانراضرالا نوديك/ دقو هم نوغرم هناناةعسالا هحو كل ال هنالهب كح ارذعتلو | ىو تاز -_

 | لجن ناك اذاو ىناتسوق ىلوالا ق» رطلابعص ضرالا عم هاعّداولف هلبرششلا قبو ضرالا عامت | كه. ل
 ءارحاب هل لممسسم هيال هلاح ىلع كرثهضرا ىفربنلا ىرالن ا ضرالا با صداراق هريغضرا ف ىر#ت | 2 فكر م 0

 ادهناةئينلا هءلعف هيفارراح ن كيلو هدي ىف نكي ناقهكلمدنا ها لوقا نوك فالتخالادنءفةئام| نيب متل 1 50 7
 ءارجالا عدي ناكن اهضراىلا هقوس رنلااذهىفةارحمهل ناك هناوأرهتلا ةمقر ىعدي ناك ناهلرمتلا | ىو رتل . هو و
 عطس ىلعو اره ىف بصملا|ذ -ه ىلعو هسفاق سم اةحوا هلاكلم ةسح ار هناسئال هل ىضقمفرهغلا ادهى 70مم نر خا

 برشا ناكفيك ملعرلو (برشأاىفاوه- ا هلوق ) لك اوّدباده هرم غرادف ىشمملاوأ باريلاوأ 2 ير
 دوصقملانال (جيمصلا ىقموضا راردق ىلع هلوق ) ىناقثالا نع ىلش ناك ام ىلعمسق معن اقم | 0 0

 | ةقيضلاو هعساولارادأاقوهو قرطتلا دو مقا! نال قب رطلا فال اهردقب ردقنف اهقس عافتنالا 3 17

 ىمونم ل جر لكك نا ىلء او هفطصاوأ تصح هضرا برمات ىتح ىلعالا ركس نا ىلعاوضارت ناو

 كلريمأوهف هتءاط كهزاب نعو ةحاطلا مهمزاب وركسلا نم ىلعالا لهأ او هنع نامه ناكف لفسالا لها ةءادب جوبا ذهواوورب ىتح ىلع الا ىلءءارمارونلا لفسا له دوعمنبالوقل سكعب الو ىوجلا مش ف
 اذكرصنذح نق انغسلا ل « هتددساذ اركس.ركسارهنلا ترك حاععلا قلاقرمسلا ف دما كيمانأ موملعو هراظتنا مهرمأب هنال ب) ىلا نعريمأ فوطقلاةرادلا بحاص مال لاو ةالصلا هيلع هلوق ىف هناي
 نينمؤملا اريمأ اب لاقف ىف ىلا ىضاقلاارمأ ءادانف هتبادة دوج ةفمللا مّدَعَمف ةفملخلا اهون تكونا فو يأن عكس ءاسلاهب كس. امدب..ارم 5: رك لاو لحخد دح نم هس بتال ىعلالاقواننيش طب
 قرطتنافتعاو تكرئاذاو تفطق تارحاذاوتبادو تراس تكرتاذاو تراط تكرحاذاكتبادنا |
 | ىلع فسوبونأ لمحت ن ارمأف بكرلا ىلعريمأ ىوطقلا ةبادلا باص لاق مالسل او ةالصلا هيلع ىنلا ناف أ
 | نءانخشاطذم ذك طلست ىأ هءلعرءأت لاقي ىلع كرمأ: نم نوهأ اذه ىلع كابا ىلجهل لاقو هلبنحأ|
 | نكل ءاو.لا ىلع ناج را صرأ ىف رهطت دهر (خا قاقدلا لعوب أ لاقو هلوق) قانغسلاةياجت|

 ٠ ا 0 0

 .٠ هيلي نعمت ىلايزلا فاك ل ةسالايئديركسل نال امي ضارا ىلاءاملا ل صير لولو مه قحلا نالزاحهتبوف |



 1 (نكح الم ىلع)

 قسهل سداوربنالا سان عىل شريثأ اذا بارتلاو لخت
 زو< لو ةباقسلاءاع ّئذو#لا ىناوقلستاهصئام طوسنملا نع لة:و ىجان لا نماذعأ ىوعت هعتم لو

 ىلاوزعلاب هراوتلا نعانخش ىللقنلوقاو ىبتنا ب .رمثالد_عأاملكاذكو الفالاو | اريثك ناك ن ا لمقو

 ادن هنذدانالاةنانقوأ هره-عر م ند هردق“و همر

 || نم_2اوزوكلاوح ىأ (امهوخو هوة) ندلاوهف ةلمهملاءاجاب امأو ع رهصلا ءابلاديدشتو
 ْ س:داوةباز رحم نوكم*املا ل هو ىفاولا هر ذاك اهحتفب رح عج مجلارسكم رارج او ىق» رامالاورارج ا
 7 ا اعاو فانت سيعلا لاقتلف ىسهتن ا لطصلاوولدلاك منرهظب ىذلا انش لا ىوجورالمأ ةقاسلا

 0 تابشلابطقس اميذلعبف انيورامر هاظا ( ةكرتشلا ةهسش هدف تءقب نكسلو هلوق) ىنيعهب صخأ ناكف
 ' |١ ,ل قات ىزل اوه ىلاعت هلوق كل ذك الو عطقبملاءاصن ىواس وهو انملا هيف ز عب عضومىف هقرسول ىتح
 : ْ هنالو ضعملاب ضع ملا صاصتخا عنف ملف ءاكرشلا طلب ءىيعر هنال هش ثر ول ثيحاع.ج صرالا قام

 ' || ةلصاكلذنال (لاملاتنب نمنوكهلوق) ىلان زدودحتاةماقاباسسنال ةومسش هلم ثروأولا
 اض.أل املا تدب نءهت نسم حالصا| ذكو ىندع هنم ىركل هنو مناكف فدع لاما تب لامو ةماعلا
 |١ لوالاو ءارقفلل ىاثلا نال تاقدصلاوروشعلا نودي زحلاو جارخلا نمهملا فرص ودب زازملا فاك

 | صولا ىلع مه ةعفنملا نال( هلهأ ىلع هلوق ) ىوج موسفنأ, ىركلا نوق.طن الن يذلا ريسامملا*اينغالا
 ع ءاكرمثلا ناكن أن (م ا ةعفشلا هيحاص هي قده امنا هلوق) ىنمع غلاب مرغلا نال م يلع نما نوكتف

 رك |١ لاقرادلل وكت اسناو لكلال ةعفشلا تحتال ماع ةكرشلاف ادعاصفد امان اكن او هناملاودربغلا ف
 ندبتلا ىأر ىلا ةرثكسلاو هلقلا ضروغت هشالان ال, زلامدق نكل همف لمقان- ١> !ًذهو ىناقتتالا

 © 2:/ || هلوق) هتشرف نيارهغلا ىتداححالصاىلإ اوج ات ١ اذا فالسخا اذه ىلعوافافتا ىركححلا نوم ىونءا
 ١ .دنعورت الا ىلالوالا نءورسثع مهتمدحاو لك ىلءفهرشعاون اكو لف (مئااهدج مولع رملاليهدتعوا

 5757-5-5 ججلجلبلب7ل64ْآ[5آ-آآ5د

 62 | لاب

 معلا إب

 0 لول هحوو 0 0 : هلتاققن هلوق) جيمصأاو ه ضابحلاكب رشا دعأ ا هئضوتلا نم عنعمنا ناسضاق ىواتفو طوسمملا
 30 0 0 3 1 هحرشور ونت هصخا دنع ماعطلاكراصفزاوحالابهكلم هنال همحاص نع لضف هبف ناك ذا (جال -لاربغب

 1 ويح كل و ا همسنلا ضعي ىناتبان ناك ناواننعش ءرك ذام ىلع حراشلا مالكن م اذه سدل (ةلمهملاءاحلا ضد هلوق)

 3 57 هع 1 ملا مدن درا نم ئددن رمح احرسثىاعهضراعاذهلف ىوجحادسلاابلعبتكىتلاةضسنلاك

 ع
 1 . هر 1

 مانا ل انور فدو : زارحالاذا نيذطشلا مزعءاسملا كلذ كل :لاهسأر نمءدعس لو رثما ا نمولدلا المول هنا ىلا ةراشازازحالارثأ

 هيرو جاز تاج. | كل ىلع هتاف ىاسحتاءاناب مالا ضو نمءاسملا فرتخاول ناىلاو نيس عضوم ف ئثلا لعج
 لوي 0 | زاوالاب هكلمهتالهيحاص رذانآلاال قولو (هنعقتشال هلوق) خلا هريغن مهن حا هنكل ماجا

 0 0 0 | قفتالقو سانلا ىلع اهظءاررضدكر تف نال (هيرك ىلع سانلاربح هلوق) ةياده بئاونلا
 فعالا 1 0 اه, || ىأ (هقماع» ناك ن مهل جر هناال هلو5) يع _لعمامالامهريخف مهرايتتا, حاصلا ىلع ماوعلا

 كلا 3 فهو / ةباتملاى اك تاوصلاو ةل_صلا فدحي هقيطن ناك نهر هناالا ملا صضعه» ىو ىركلل جرخ ١

 اسي أك لا با” مايور . || فعمهتؤملعبصو للا ىلع ةردق ل نمىأ (هقيطب ناكرمهلوق) ران هبفو ىوجح لالاو#ىلزلا

 ىي ى/ كذلك 7 01 1 0 0 8 3 1 5 2

 00 71 /أ و 1 ا لثموءاكر 2|هيقيررضوهوررضلا قد ماعلا نال (اداخ ناكن ارم /لهو هلو” ) رصع لك ف

 ' 9 ا ا لع '|| ماعرربض عفدهمف سدا هنالاصاخ ناك اذاام فال نيعت اذا بح او لد صا ارر.ذلا مار اه ئاجاذه
 ا م .٠ 37 1 هوذا نم هتصع هءلءاوعجرب نار همازلا نودي * اكرم اررض عفد نكسحم و س امنررض عفد هيف انمتاو

 تهور 72نه(ب لح ا ا رواحن اف هلود) ةفدلا لهأ ىلع ىرك الو هلوق نمنتا ىف أس اع هنغءانغت الل هناا ةحاحالاعمج

 - هةيرزز/ رص / غرش ملام كلذ هل سدا ل.ةو هقح ىق ىركلاءابت:الاهمةسل هضرأ ههوق خ#' نا هلو (ئري لحجر ضرأ

 4 ا / ا ىفالتخالا قثاقلا قو هلوق ىلع ىوتفلاهناخناىقو (ةفينح ىلا دنع وت هصاصتت لافت هؤاكرمش

 كرر. 0 | عفرب هب .رةرون ةهوذ اوغلمف هب 7 ىلء اوةفتااذا هن منويرعش ىرق هملعىذلا ماعلاربنلااماو ساخارهنلا



 (نمعملا تف نم كاائلازجلا) ع3

 1 قو نرعمهتفاح ىأاهةفوداضلا مك (هتفضهلوق) قأساكرحل» ريغ ضرأ ىنولو هضرأ ف ناك
 ١ لعفطع (ىضارالاو هلوق) ةياغلا نعىاثسانلاة عاج جفلابو رونلا بناح رييكلا, ناودلا
 || هلوقنم ك.فااردصملا لع فطءرجلاب (هركو هلوق) ىوج صاخلا ىلع ماعلا فطعنمىرقلا
 | ىوج ءاملاو نفسلا ىر يرض امهيدارأو ىضارالاو ىرقلا قرغوه ىذلاررضلاوخ ىأ لنا
 سالراصملا ىفهلوقو أدتسم ماكحالاو هلوق نال ةكاكرةرامعلا هذه ىف (خام اكحالا كلذكو هلوق)

نعرب_خوه ل:ةروك ذلاهلوقل أد ِ يدار إب
ةروك ذملاهلوق ةلصو ماك- الا هلوق 

 : '0 الاييدقتلاو ةقودع

 | لاهوا قاطملومفممنا ىلع هياصاناو عبجراذا ضاردصماضب أوراملا ىنةتبانراهنالا ف ةروك ذملا| ةمارإ 0

 | ةياثيلاو ةياد ا فورضأ نا ارهترعملا نمش نادل سيلدناهمالكىضتقمو ةدئاز كلذك ةدظفاو أ بر ,تعفيريرر اكسبي
 "' ||| ةياغوةيادهلا قف هلوق نم همهفاماهاعداىتلا ةفلاخملا ىنم لوقأو موضعي هعمتو ىوجلا هرك ذاذكهفالخ | 3 3 ا

 إ 7 : ُ
 ال 8 ّ 28 : 1

 . .٠

 1 هجو ىأ ىلعهي عافتنالا نم عنمالف ءاوهلاو رهتلاو سعشلا, عافتنالاكر أ اءام عافتنالاو عنع ل هضرأ م ما 1 - يول نب ا
 0 01 6 : 00 .٠ ا 10 ءاآ 1 / همم

ىلعناسلاةراغو در ادحلا ف هلوق نءدارا انا ىلع ءاشب ىهتناءاش ا 1 دامي ر تايبر / اك
 ١ هريغيرضأ ناو ىأ ا ثدجو ىأ 

 1 هذه عاسفتنالاةحادال طرتشد هنال عافتنالا ىفعا اوهلاو رقلاو سهلا ريظطنتلا ل ملدب كلذكسدلوأ|
 ||| هحو ىأ ىلع هلوق ىعمو مم ريغ ةغلاخلا نمواعّدا اف ىتنعلاو ىتطزلا نع قيس [كررضلا مدعءاسسشالا |
 : ١ 0 تا 3 3 هصئام فاتسهقلا ف تنأ ارمتررضلا مدع ارشد رهن ىشا ولو أهريغب واةغ.ثلا.هعافتنا ناكءا اوسىأءاشأإ

 مدع طارتش|ق نارهاظااف ىستنارضأ ناو راخيلا اع عافتنالا هل ناملازب رراهنالاءام صيصخم ثوأأ 0 اقليير >- ناو 0
 3 1 . ين

 قحه|تثامغاو (حلاه-ةباد قسو هيرسش لك لهلوق) راعبلاءام عاف تنالل ةءدسنلاب اهالتخارمذلا فل (عجر 1
 زارحالابالا كال حاسملاوزارح الل عضوت ل ضابح اور اهالاو ران الا نالوانيوراملةدادلا قسوب سدا ّْ

 || هدكح ءالرفاملاو ةعاسف ةعاسدددقتءاملاىلا ة>احلانالو ناسنا ضرأ قسنكن اذادمصلاكراصف|| '
 ىكارالا قس فال اعرش عوفرموهو مظع جرح ه4 كلذ نم عنمولف عجرب ناىلا هرقل ام نامجتسا 0 ا 3277

 نموك ذأم نوكب نانيب قرفال ىنعب (اقلطمع.نءهلوق) ىيليز كلاملاولاطبا هتحابافنالا) ع « لا ل ميشا
 ' ىذلا “الا ليصفتلاةلباقمىفووف ىوج تاومو اةكولمم ضرأ ىنرفتحا ضامحن اوران الاو رابنالا ! انابر .ةل روت ل

 1 ضوحل ا فهضءبقارأو ضوحلاهام نمزوكلا ىصو ادمع'الم (عرسف) ليقب ايكححراشلا ورك ليسا انو 1

 .٠ || ىصءاحولا دكو هزي نكعالو حاسبملاءاسملار هك لم طل هنال ضوحل | كلذ م برش نادحالل الا 7 0 <
 لك الامن ل<الو هلاكولمجراصءاملانالنمدنغاناك اذا هنمبرعثلا هيوال لحال حاس ءام نمزوكلانأا يبو 200 نور «ضررم تحت . * رع 1 0 1 0 . ب سب 7 .

 7 ملا
 4 ىي

 1 واوامف لصد نعول اف ةاردلا ىلاوزعلابىولا حرش ف وةريخزلا نعهتشرف نبا ةجاحري غد هلام نم :

 ١" || تفذحو ةييفشاهريغصت فلوقتاذهو ةهفشاهلصأ (ةغشلانمهلر3) ىسهتناةداعلاو فرعلل نين
 يدا الاعقطق) نما بردا ولدا نارا حلال | فاول 1 3 ا را 0 كا :
 | (هتفنضرش عال نا طرش هلو)) ىسد.ةملا نع ىوج معلا ناك ل يملا هريدهت يش وبرقلا|] 00

 0 ادهم (متاهلةكر ولم ص رأ قرفتحااذااذه لسقو هلوق) ىوح هتفضرسكم دع هءلعاط راشمكر 2 : 7 0 0

 : قء>ءامحالرف اوك ر تشم ناك تاوملانال (هعنمهل سلف هلوذ) هريغكحملو رردلاىف مزح لدقلا| ا
 "|| هلوق) ىلي لا فاكجارخناوارمشعلا كرتشملا قل ءاي> اندارم اورد ة فشلا ىف ةكرمشلا عطقالف كرتشم 2 1 2 3

 ل | تناكولو حابم و نو رثلاقءاملانال هقحىهو ةفشلا عئهفالتادصقهنال (حالسلاهلتاغسنا |
 أمد ضرالا ف كررضالا عفدهعنم ىلعرثك الاف لود جلارغصو ىناوماةرثكلءاسملا لصأتست ةفشلا |
 نال ععالا فزاجةربءاملا لم هراد فرحت قس مارولو عصالا ف باسين لسغونوشولاالاذسخأ |
 | اب ضغسو رومال ا ىلاعم بحب هللا نا ثيدحم او ةءاندهعنم نودع و هيف نوعسوتب ساس :

 8 2 0 3 ظ !اذا قءقدلار امغنهريط ام هلصأو مراكملاوىلاعملاٌدضوهو ئث لكنه ىدزااو ريقحلا رحالا فاسفسلاو



 اه (نكبمسماللم ىلع)

 | اهلف تقو لكى ناهس ركىلا جاتحيتااراغصلارامنالااما ني لكى ىركىلا ه.ف باتعال ريتكربت نأ
 ردقب قافتالاباعرحريبكل ار هتان ىأ هلنا يلا ةتملا ىلاوزعلابردلا ىف نكس ىننعق اغتال مرح
 ميار راتخالا نع ىلالءنرمثلا اضأ قاقتالا لقن نمو لاق هوحتو نمطلا اعتلال ه.لا جاتا
 | عملا حرش ف هرك ذام ىلع هنالوزءلا ىف لاخلا نمماقم لا اذه قمهصعمل عقوام ملعت اذه نمو ىبهتنا

 وزعلا فرضتقاول عنريبكل ار هنل ايد. قم فالخلا ناامهملا ىزعي فكك الصأ فالتمتالا ىفتنب را.ةخالاو
 | ارث رذدناعمةيافكلا نع عملا حراسمالوأ هركذام ىلارظتلاب ةصحدجو هل ناكل عسمملا رمش ىلع
 : امأامهدحال م رحلا ناكن امن (متاهرمغ ضرا فرجه ناكنمىأ هلو3) هفلاخام ط.غا نع

 كلذوحضو هماعنمطلاءاققلاو ه.ةرورملاك هكسلام قد لطسال هجو ىعه.عافتنالانموع الا عنعال ناك

 هثداح باوج لعب هتموت لاق ىأن زر هقح لطس هنال كلاىلاالا هنف سرغب الو هداعلات رح كلذب

 تاسحولاب حافتنالا نم مويداعمريسغ عنممذنوكمالف لينلا طش ىلع ةنئاكلا تاسحولا قتاداسلا
 الاه سرغب الو هلوق نم قيسامو ىسبتن م م رحلا ناك ناوابمتمج ورمل اوأ ىداعملا ىلا اهنملوزنلاب]
 (كلذ لعةشملا يق. ناالا هلوق) كلاملاوحلطس كلاما ريغ سرغنال ىا هق-لط هنال كلاما
 ١ ىب.ءامهدةعرهنلا برو مامالادنع ضرالا ب رلوقلا# مر اقرمتلاب رو ضرالا يرعراتولو

 نسا سوال هتشرف نبات اوملا ضرالا ىف ربنلارقحول فالخلا اذكو (جاةانسم هلالاقو هلوق)
/ 
/ 

 رمال نا ىلعاقفتاناو نيمجاصلا نا عام نييحاصلالوق» اذحأ عنعال هيلع هتيط قل اولو مامالا

 ه.دناح قى: هنتيطنال نيناحلا نمرهتلا صرع فصنب هر دق فسو وناتدردق ىقاقلتا نكلاع رخا

 | اعنج هدناح نءنمطل |ءاقلا هنكعالدق هزال تن اح لكن مدضرع لك د هردقو اهبملع هضرع مسقمف

 || نعل هن هنال نار م نالوق امها ىلاريسشم ىلب زلا مالكو هتشرف نيا تناح لكنم هضرعب ردقبف
 ىلاريش ىناسهقلا ماكو دع تهذمراتخا هنا ىنركلا نعو فو ىأ بهذمراتخا ها ىواعطلا

 ىنامركلا نعىلقن نكل قذو ادهم ل وق نا ىدهازلاو ةبادهلا نعل: ناو هنالجرا فسوب نأ لوق نأ
 برغملا نءانخش ضرالا نعءاملا درعا ل سال ىند امان لاو فسو: ىنأ لؤق ىلع ىوتفلا نا
 ١ ىو هعورفةرثكو هتلاصال لالا مّدقو هيءامحالا نالت اوملاء احا بقعوركذ (برشلا لئاسم)

 | ةعيرشلا قو ةغل ب رمشلا في رهت ف دصملاهرك ذا برغملا ىف [يككاملا نمسدصنلا ةغللا ىف ب رثلا نالعاو

 سلوهو برثلل نو ءق<ن يذلا ةعاسمل هناف فلا أر قبال همد.ق (ربسكلاب هلوق ) ناوملاب ةصوصخم

 هذهنال (دحال ةكولمريغهلوق) ملقلا,ةطو ضم اصلا نمددهعم ةضسنىف هيدج واذك انضم لاق
 ناوزارحالا: كلا او از رحمن وكم الفهريغر عق عنتءا-لارهق نال صوصخملا ىلعدياههفدحال سداراجنالا
 |رانلاوءاملاو ءالكلا ىقءاكرش نوإ-لا مالسل او ةالصلا هملع هلوقل مفتي نادحاو لكلف اكو لمم نك« مل
 || دحالزوحالفزر أ اذادصلاك احاهنوكحب نا نم جب رخيزارحالاب هبال ز رعي سلام ءاسملايدارملاو
 || نال كلذهل سلف هماعل ابرعضن ناك ناق ةفاعلابرعض الناهم عافتنالا اراوحم طرشو هتذانإلا هب عقاتن نأ

 ثنأو ىتنعو ان زءاوفاو رهتلاو س علا, عافتنالاكدح اب رمضت الناك اذاالا رودال ابان عافتنالا

 يلعرك ذب نادو دعا ارك نيملاذا مالكا ىف عصغلا نال ثالث قءاكرمسانلا مالسلا هيلعهلوق ثالثا
 || لاو_م نم تس هعساو ناضمر ماصنم مال_ىلا هملعهلوق هلثمو دادعالا طظفلملا ارطن ثنؤملا طفل

 | ةيانعهثنا مانالاوهودودعملا رن. لال نكحلو ىلاسالا ىنالمادالا ف قق<:اسمغاموصلاو ثيددحلا
 اذا (هيلعىرلابصابو هلوق) ىوج هل.ةام ىلع عر ففهنال (نسحأ ناكل لكلف لاقوأو هلوق)|

 1 لوقب اذ خأ عنع :رهغلام رحاسرغروملا تحاص سرغولف يتاءز نيطلاءاقلا قامفوقب و سرغلا هوب

 8 : اهنالة فشلا نممعأ ب رثلانوكتف ىناولا لاق تاودلاواعرازللابق-ءاملاب عافتنالا هيون نعوراسع

 / | (لادلارسكهل+ دكملوق) ٍلعد> نمر د صم فل او مضلاببرمشلا ىفاتسهقلا لافو ىوجانهادارم



 ناو ةعبرالاتاوجنان نو عنزأ نطعلا مرح نان رمل 3 أم ىلع هحي» عدرال !تناوما ع ةدنب نسال :

 اذهل ةعرزملا ىلا ه:هىردص عضوم نموءاملا هن هق مع صوحن رموءاملا هلق رح صوعن 0 :الدأ|

 ىهو ةيعئاسحلا ىهعارذلا نامهمتك ى ارك ذةحاسلا باحأ نالرطت ه.فو ةحا ملا عارذانباحصأ رك ذأ 35 4 3 2

 1 هضمقت : تضقاهتالوسكملاىأ كلذ, تةدوامتاو هيأ: ملا ن نع ىوج نوذربلا ارعشن ,متارعش تنسأأ

 : ايدعتم ناكف اهب عافتنالان ماكرو رتل حاملا لمزا 01 0 معن هلثق) هيانع :

 5 هنع 2 الو هلوق هن رق اعربتم ىنعب ( ىناثلا هرقتحا امدسد نا لوالإف هلوق) ررد ريغ كل عى هفرصصتب :

 'مامالا ن ذاب نلك اداامااهرفح ىدهةمريغهنال هملعنام<الف ىلو الار لا ف بطءامو ىوج ناصقتنلا||

 | قلل زرع كلم ق رقص دمتم نال قا | ىلع نوعضمو وف ةيناثلا ف بطءامو نذل كلما هل تن "1
 ,نالواللو هود (

 انف شامنعا ذك اهعةريذ او هريغرادىاهسقاب ةساك فاكس دكلابىأ هيءرقح را :>.ةلازا نال ىارج ةلانأ|
 7 اراطتلا دانى ىناننثل هعورمهوتال عا هلوزقيزو لالو لاقث حرمت عشومر هاطل |مضواغاو |
 رادج مالها ذا[ يمسفتب هسكبلب 0 فلك ن راه سدلو )ن ,اصقنلا هنعذ لقودإ -لوق) 9

 ٠ مد اغا مو رقعتالب لمرالا موق“ :و ىتمعرا دج |ءاندس دال وعي لح اثي ناهشاصت ناكوزخا

 : ةداعالا هنلع نحو نممرته.ف فاتةعراد م !ءان :ديودخاؤملام لد نال_عاو ىلشامتسامن راضقنأ ْ

 3 1 | نام هو ًاصغ نوكمءداعأول هنالن ا هقتلا ن م2 .اهدقناكناوهدمعب اذيدج ناكن |لاقن رممرخمو ىأطأد :

 7 اه تواحدل ناك اذا اتلاك دحال ءلوامريغضرالا ت نادت

1 

 1 اماوامه دنعاذهو لق هلوق ن ني ياحي لم الاتلوتاو ىربا ديسانؤ ذاتك |

 ا ءاملارهظ ملام هلم حالف مدنعأ|

 1 كينج لكن مىأ( (عزذأةسج هلود) ةفبنح أ دنعىأ ( هل عر الف وذ عاماو هلوق ١ المأ ضرالا

 51غ (نيعملا ع و نمثلاثلاءزجلا)
 د 2 2

 | ير نوكيم جراشلا »ركام نأ تاوجلا ن نكعو ىهتنااهلمحئ تنم ىلاهآ نوكمف نعش !لمحلا ازواحتبإ

 اةعارزلا حرذخست نمد ءلان الوان ورام م + نعل زيزو هلوق) هذ مع أ!|فالدت ناك

 ىف عارذلاو هلوق) عراشلا نم ءاسم-لانىأر دردلاك : 5 ف.دوتل اهنا اهم ريدقتلاو ةدانزلابردقب
 '؛ اعارذو 000 نمرصق ساي عار ىهوةماعلا عارذ ةرسكملا عا ارذلاب دازملا(ةرسكملا

 3 'نودد تاكو 9 مس س ايرك.- لا عارذوةرم لك ىف ماهب الا عامنا عمت اضم 3ع 206 اا ءارذ الكل

 3 0005 تاحومملاب قيلالرتال بالا ءارذراتنا نهضعب د از رهاوراشخا | اذهو ماهسالاعافترا

 ارعشلاو صعب روهطاهةصلماهتوط ت اريعدبتس عصالاو عدا صا ةمد رأ ةض.ةلإو تاضنق نات
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 8 ها عارذ ىأ (تاضق تس ىهو ءهلوق) ةيرانعلا عانت ةرساك الا ضءب وعوثاللاعارذنع

 'ناو مامالا نذارغ» كلد هلوارب جترفح العصف هدنعاماوامهدنء هن ذاريخب ناكاذاا ركحورهاظف

 الاد ارتملا نشك ىلاقي تارتلانمرفتحا مع لمىأ (هزهش ان صك ناو او

١ 

00 

 "|| مهفيام لعاقاف:ا:داعالات خ5 هقودصمملا طارت هندنلاهلك اقهو: لئلا دنقمناودعلا
 ” ااريغدنال (هلعؤ 00 ىوج ىناثلا ىلا لومتو هباوص ( الا قرغو هفوق) ىلشلا م الكن م

 ' كلت لمعاتواح نص رنا دنت
 ١ ل رقسوا هناهتممهفي(ثالثلا تناوحتان ,غمع رحل ىناثللو هلوق ) ررد هبنست لالا رامتددكف ةزاحتلا

 3 اهمك لوالا كم | قمسأ (لوال !بناحلا نود هلوق) ىمدقملان قو نسا انه مسرح اه ن ما

 "|! قالطالالب ءاقم لَمْ اقلط هلت! امردقب هلوق) لد ز ضرالا تحت املا ىرح ىه(ةانقللو هلوق)

طهلؤقب قالطالا انه
حو ىلععاملا اره

 4 ه

 - رج د ه2
 1 0 اذ راشأ (هؤامىأ هلوق) ىوج هيف عضوالو هرهد ادم هلا جأ امدح هن الراصءالاريوىا

 هنالئاول' 'م؟- ف ىأ تا اوموهق كود) اءلقعازوحتار ولا 5 قودعلا فضلا دانسا قناىلا

 موي اصو هغتح يأن قالتخالا م مءاوغلا شكى و (ره الم رخالو هلوق) ىدعدحأ كيم دك! كيمىق سلا

5 

 ها أ



 ٠ ناالا بناح لكنماءارذ نوتساهع رف مضانرمب ناك ناوللاقثدح ىواعطلارصتخمارزعم ىناقتالا] |

 مي 1-1

 ا (نكبسالنم ىلع)

 1 و . 2 د

 انذاناكناو هنا باو او اعرشالاذا هنوك ى عهلج هنالرطت همفق مامالا بهذم ىلءاماو عتامههذما
 وهريعتعأا درت كما تومثمدعنمفنصملا هرك ذامل اق نا ىب هبانعاع رمش ناكمامالاهنذأ اذاهنكلا

 م مي و | نا ىف هءلعو ىنام_عقلا فاك نيةسثالثءانق وماكل مديفي هنا مالسالا مش لاقوتبادهلا فكريا
 فكل 0 |اههفن وعتملامحنا نوكس ( رحتانمهلوق) هراملو نينس تال لسق اهئامحا نمرعغلا عنمةدالو هل تدم

 رار 6 )1 00 الا 82 اريغ نم هلوق ) ههالع هنوكر اتعاب ريمهتلا هع-رح نأ عمريهضلا ثنا (منا ىه م هلوق) رام الادحاو

 قلوأه 00 ءراججالا 0 رثملا ىه لود رهوجلا قىدادلاهكذام ىلع قرطلانونلا ديدشتو ماض وانما (ةانسملا نأ
 شيش“ و ققحتل ( رماعلانمبرقامءابحازوالو هلوق) ضرالا نءءاملا عفد] نب امتانملا برغل فوانتغلب
 0 ندلاجو تان ١ هتعءانغالام عطقبي نامامالال سدلاولاقاذه ىلعو رغلاو قب رطلاكراصفارب دقتوأ اًعمقَح هبلا مهتحاحا
 ل 1 ميرا قده سالربغلا كل مىولف (تاوم ضرأ ىف هلوق) ىنبعءامل اهنمىك# ىتلارام لاو حلما نيلسأ 0 1 5 : 5 مب 2 0

 ةانسلا 0 00 َْ 0 نع دكا م

 تمس ا ا
 ارنا فت اعار و / 0 اي سال انسووتي رالالبقو يناجي نمهلود) ردلا قاذكمامالا لوقب شب ولاقمتدج 06 انءسان ' 3 ا ل عمنا رمت نع ةيلالبت ثا لعد اري نيعن رالا نجا دئاورتبلا ىم نااايس
 قوس تفاهات هدر ررضلاعفددوصقملان ال يدع اوهلو الاو هعب رالا بناوجلا عمج ظفلل ارهاظ نال ريع بن اح لك نم

 3 قطو دلاى رز رضوا بناح لكن مةرمثعلابررضلا اذه عقدنالو هيناثلا قكوالاءام لونا طا كرت

 0 اهاعجرإ/ 0 و3 | ناكذاريملاريك ذم هجو ىلاراشاوانتعش هرك ذاذكرئلارفحنمىأ (هنم:احلكنمهلوق) ىنبع
 ل ا اهرفحناكءاوسىأ (نطعلل ن اكءاوسهلوق) اةنومر لاو ىذلا ريمخلا عجرم نوكل هنأ: نب
 0 ّ 0 ضومحلا لوح اككريمو مالا نامواكرهم نطعلا سوم الاف اقبالا أسنم نطعلاو عضانللوا نطعلل
 اب كماهنالار غي 8 نءرد ىغن هنو (هفيشض ىلا دنع هلوق) |: طذاذكح ناطعءا هعج وءاملالوح نغلاط» ا
 0 ثدح يي اقسنإو اهناعج نيعلام رحماللاوةالصلا هماع هلوقل (اعارذ نوتس مضانلا قامهدنعو هلوق) قاتسهقلا
 5 0 ةجاحارا.تعانم رحلا قاقعسا ن الو اعارذ نو مخانلارثب ميرحو اعارذ نوعيرأ نطعلاارثب ميرحو عارذ
 ا 7 1 ا رثث وءاشرلا لوط: دقو رعيلاوهو عخانلاهيف ريسلا عضو ىلا اح هنال ارركحصأ مضانلارتب ةحاحو

 | 0 لس دقو 0 م || لع قفتملاماعلا ناهلصأ نمو لصفريغنماشي ورامهلوامههدب توافتلا مدد القد دب قع ١ نطعلا
 ندا 0 تيرقلإ هملع هلوق ىلعو هق دص قسو | نوداعف سدل مالسلا هملع هلوق ىلعرمثعلا هدفف ضرالا هتجرخأ ام "7 ل ص ل ا رعد . | 8 د 000 : 7
 هيج لوز اي ا لثالث هرقلاررقأ !ماللا هيلع هلوةمهلك انب اهصأ ح راند نمو ةق دصت اوارمضخلا ىف سل مالسلا
 0 م ةداربخوم ل. ارب رفح نم مال_كاودالصلا هيلع هلوقملا ماعلا نا هلصأ نمو هلوقب دا ارأو لن زلال انارعلارمخ ىلع
 ىلأى هو ا ١ ميرحو عارذ ةناعس# نيعلا مرح ىرهزلا ثيدح صاسخلا ىلع جرم هلو ةبدارأو مومعلا دمغت نم ةلئكنال
 جفاني ْ ا هملعهلوق مهلك انبادصأ بر هلوقو ةيانعلا فاك اعارذ نوتس عضانلارثب يرحواعارذ نوعب رأ نطعلاث
 ةعربم لا 1 0 سأر ىلعرملا عسب زاوج ىلع ىفاشلا هن لد سا|موهأن ارعلاريحت ىلع لثعالئمرل اير مالسلاوةالصلا
 ىعدي فرك لب نافدسافلا عسبلا ىف ىباي زلامركذ املا مهن ذادق هناقانارعلا باصمأ الارعتلايرقلا عسب 3 ع © انىتلا هو ةنبازملا عيب نعى هت مالسلا هيلعهنا نمىورام قوأ ةسجن نوداعف اصرخ هلمك ةمدودحم ره للا
 نيعنرالل ةيسنلانا ل ىالخال تاق نيدحاصا !فالخت نم هيفام عم ماعلا ثيدح اي ىلءعلأ ىلع قافنالا
 (حنا عبرالا بناو !نم هلوق) ةهحامذه نمي لمعلا ىلع قافت الا ىوعدف اهلعدازاع" لب اعارذ

 |نطعلا مرح نايمحلا نا نهمذقت الن طعلا م رح نمىللقأ مضانلا مرح نوكح دئنمح مزلب هنا هيف

 أ نعى ثلاءركذام لل دب بناح لكن ءاعارذ نوتسس لاقي نا باوصلاف بن احلكن ءاعارذ نوعي دأ

 م 05



 (نيعملا خف نم ثلا. !دزحجتا) 0

 |نم :دضوت) انضشءركذ اذكعوبتلافلماعلاوهذا انهأ دت.لهنوكح ارااو فصلا اهتداربوأ
 دنعقافيرالاعاطقناو راتخنا ىف اكراتناوهو هدنعدعملا ىلع كل اراد و فسوب نأ لوقود ( رماعلا] /

 رقعاهعالا سعسو ىلب رلالاق ىوادع مرش ىف أك هياوراارهاظوهو ىريطلا ءاك زنك ىتفيهيودت هن تمراو ةعادمالا سعشو ىلع :لالاقىواطلا رش فاك نراورلا رهاظوهو ىريكلا از ناك ف نم اعل

 قوهلوت) ىوجروطقةيرقلابرماعلاريسفت ىف (ةيرقلاىا هلوق) انش طخ اذك ف سون ىأ لوقأ| كي 00 و 30
 ااذااذه هلوق) توصلا جلاء ىأ (توصلا ىروهجهلو5) هل.ةالدنهةريذلا قام (حلا ةريخذلا لير / ثح /
 داعاامناهنأب انحش ناجاو ىوج ف:صملا مالك هير صتلادعب هملا ةحاحال (ةكولمجربغتناك أ ىع 0 00

 00 انا كال رافال (نيلساةعاجووف هاوق) :دموهفم جرصتلا هقول ذأ ىلا اكو كويل . [كلاملافرع ل نادناىلب زاقىذلا (نيلسملاةعاوهف هلوق) هموهفع يرصتلل ة.ةاموتءركذ | 75و كو نإ اعد
 0 ||| ناىعب ' (اهناصقن عرازلا نم: وهلوق) تاطقللا عج ىف رصتن اك مامالا مذ فربعتن ةطقلوهف أ ١ 7 ا وِ

 1 مددوهف نيعنزوامدق ضلاب (مدق هلوق) ىوج ىجان زلا ناك هلع ئنالفالاو ةعارزإابتصقن 0 ع

 "|| تاوملاف فرص اكمامالا هسف قرصتب ثمح تاوملاكهكح ىأ (تاوموهفهلوق) رادخنا نع اننعش ةةيرر 1 3 2
 ٠ - اد - 3 1 هور وب

 ' | تاوملاكح ىنذ كلاملا فرع ملاذا هنا نم ىرودقلا رك ذامنا ملعاو ىاب راك ةقيقحتاومهناالإ| هي . هع
 1 | ىناةسهقلاملاكرهاظو ةطقالا كح ىفتناكك لاملا فرعنملاذا هنا نم جاد زلانعىدسامل فااخمأ] بدو 0 تر

 |. ةيعالاكل و تاوللك اهلهأ ضرقناىبلا ىذارالان اةريخذلا فو هصنو ىرودقلاءرك ذام مج رتدشبا ا ذر '

 1 أاهكلعإل انمأتسمواواقافتا نذالاطرمشاضذولف الدول ذهو (حادكلمالهنذاريشوهوق) ىبتا | هاب نر هكر
 ٠١ || عطقب نآملاةرابعفالاو هحرششا ةبسنلاراصو هعترردلاةرامع ام لعت انه نموىناةسهقلانعرداداغتاالصأ | :

 ش | *ادشباهنال جارخما ىذلاوريشعلا هءلع بح للا نارلعاو جم هجو ىل_عل معمل لب اقجرشلا نعرطتتلا| 0 تم(: . عامه

 1 أ هلوق) راتخالان عه لالبت رش هيريتعا با ارخاءام نموا قس ناو هب ىءلب امامبنم لك ىلع به عضوأأ ال رنا 7 0

 ' | *اناكهيقحأ ناكف هلا هديت قسس حاممهنالو هل ىهف ةتيماضرأ احا نمثيدحم (هكلعالاقو كاع ا

9 
 5 - "يب

0 
 0 / 3 ك0

 00 نرد مالسلاوءالسل مباع اوتو زاك راو اصلا بتل او اكاو | تاير ا 0

 ٍ أد أءىلاب ص خالو اممفت .راصف نيئسملاىدباىفت .راصئ ةرفكلا ىداىف تناكىئارالا هذهنالو | -د8لولو . لو 8 ناك.

 |نكترفةرفكلا ىديا نكن مالءلاشاودم صلانء هده شتيسملا فالخت ئانغلاك مامالا ىأد بود عر >4 (ييي يك“ هبا

 ١ لق نه مالا هلع هلوقكع رش بصنال مالسلاوةالصلا هيلع هنمانذا ناك امهم ورمو*ىنلا كح ىف مدل و

 ٠ [قيرطتبقاعتا عرفت ةعورأن معد رالااهناوءامحالا طامامئاتاومابحا نمو هسلسهلئاليتق | ى ني حاير
 || قارطتساللرخالا بناجلانيعت ةنالثلا بناوجاام- اال هنالد < نعىورم اف ةعاارلا ضرالا ىفىلوالا |. كسري ”اهرج 04 ي
 ١ حرمش نذاو عرم نيهجو ىلع عراشلا نع ىلقنام (ةقن) ةيادههقح لااا عب ارا دصقل ىلي رز كهف هع ايي.

 | نممال لاوذالصلا هيلع هلوقك قانلاوريطتلاريثك هناولا فعزو "اق نممالسلا هيلع هلوقك لقالاق | تايئىر "ووو ناورز
 | يح نممالسلاوةالصلا هيلع هلوق م مامالاهلفتاذاالا لتاقفانهتعبلسلا سيلفهيلسملفاليتق لتق | مارب (هكحرم ” <:

 1 4 ىهف ةتصاضراا محا نم مالسلا هلع ماوق نوكب ناز وحذأ لب وأتلل لب اقامهلءلد نا ةيانعلا اك 7 ١ | لصاحاودازرهاوختالكشم نع ىلش عرشلابنذاةفينحى أ دنعو عرئامهدنعمل ىهف ةتيماضمأ ١ دب بي ل نو

 1 اهبىلوأوههنكل (هك لعال هلوق) ىلشفعمفتع اهفزوسو ديد تلا (رخناو هلود) اارناكفا 0 6 5 1 نا 17 : 2 - 0: ا 0 ِ ١ ا ل /لاعرر 40 0 2 "|| ليواتلال بقيالهنافمامالال لد فالخي هما سولفالبتق لتق نم مال ىلا هلعدلوةكن ينمعم موقلانذا | ١ فور دير

 . [رلوقلنءنس ثالث ردقاغاوءريغىلا اهعفدو هنم مامالا اه ذأ اهرش ملاذاق ينس ثالث ىلا هنمذ حتت كم 200
 ْ لهءريغاهامحأ اذان كل |قاماو ةناندلا قد رط نما ذه د نيس تالئدعب ركل سدل هنعمتلا ىذرا ندزرر
 هر

 ْ 5 ةيلاليترشوريغ موس ىلع موسلاكءركم هذكل ىمعلوالان 57 هتمكإل |!بدس ققعتل اهكلماوضم 1 1
 ااعقتح أى اثااناك اهرتاذاغاهتءقرال ملالغتسا كل ءهنالاهب قا ىانلالمقءرغ اهعرزف كرت مئاهامحا

 |هكلمو كلل مالي ةفاضالاذا تردحلا هر قطن كءابحالاراهكلم نال ىاثلا نم اهعزنب لالا نأ عصالاو
 | ىلع هل ىهف ةتسماضراامحأ نممالسل ا هدلعهلوق لالذتسالا لوق. نا لئاقلو ةياده كرتلابلوزيال

 اميه

3 



 ا 0

 هيكل 1 ١ كوم ىلع)

 هريكون تاق ادهاجم نوكمناالا انتيكذاك رح نع راقوم براشلا صو كرتءركش ىسهتنا

 ودعلا عفد نم نكسعيهدي ب نم حالسلا طقساذاهنالرافظالاريفوت بدني اذا ؟وودعلا نمعيف سمها نوكمل
 اذاه لضفأ لوالاف هبل مملوشآو سانلا هلعمأ رووا ةالصا العادعت لجر (ةسقت) هربف : الأب
 سالت وني ةنغنوكح ,الد. .ةاعمرك ذق هناس و هدب سانلارمت ١ و ىلضت د و موس لجراناكأ

 هياعهنع باطلا نيرمع نيهللادادع ن نءوىو ونلاىلادز علان نحناصلا ضاير فل اقر ءرشب ملام ةلودقم

 هقفلا حرش فاض ادمقلا|ذهءحرصو رغ رع خلامدسلاةيول يقي لجوزعمتانالاقهنامالسلاو ةالصلا

 لو.ةءربغق سأيلا ناعااماوةرغرغلا قولو امو مقهدسعب رك ذ نكل ل_هكفلا لوقلاب ىعملاربك الا

 يطيرءافلا لاحهلاحو فراع ىقسافلاوانافر ءواناعاأد او هللا فراعربغ ع داتا نال

 دوءتب ناسا جب دن وقلما ىقحورااددرتحاسلاراتةع فاك يما نمهلما غرف هنا سأنلا

 اناو اًمدثكب كرش ا نم كيذوعأ ىنامهللار ةكلا٠ نءةصدعلا تس هناف ءاسهواحا.صءاعدلا اذه

 لامس را رافغت_سالا ةءعورشم هنمد.فتسإو نونغلام العتتأ كنا معا ال ان كرغشتماو معأ
 رغ ىمعقو ناكنالاقاذااسمذ ىذاملا قرفكللا مزلب 9 هد نانق هعرقو وكت ناار حا

 0 ل ا ؟مالسالا نب ء”د4تالخودةؤ
 لحب

 عل 0 كمي 0 نيلالحلا ىفهلاقاومو دىأ هلوسر و هللان'ون هاو: مآ نيذلا اهسأ اب ىلاعت روق ناك تعدأ تلحدهاوقوا

 تر ا 1 لاف مالسالا ىلع ضرع الاقفال -مىتأ ىارصن «*ىدنفا ىلرب ىلع ضارتعاالفاندش لاق

 ا 5 اة نالارةاكريصب الرفعجوبأ لاقهيفاوفاتحخامدنع مستف مالسالا كاع ضرعب ىتحملاعلا نالف ىلا بهذا
 ةداحا ارفاع روك هددفن هوز نق قو رمملا لعاانإ لاقول ملاعلاريغهبلا ىدت :مالام ىلاىد ةماعلا دج

 ىاكل احلا ىفرفكين يحد »ير فكلا ىلع مزعاذا اذكوا ارفاكهمز هزعن ناكرفكسلايهربغرمأب نا ىلع مزعوأو

 هريصق لة:اهناةباو ر ناتحضاق دهتعاو مالسالا ىلعننت أر ماو لحر ةداومش لومق ىناوهلخ ب ةمهز علا

 دبش ىدنفاج ونهو ذاكماسنلاةدابش ىلةئال انا قت نالوتقيالنكلو صو ماسالا لعمال
 1 ند ف | اذكه اعةّمذلا لهالةداجثالو امهعزفدترع هنال لقت ملركس وهو لساهنا ىنارصن ىلع ناسبنا ارصن
 علو تال نو ا نيينارصنةداوشو مالسالا ىلعنمتأ ارماو لحر هداهسش ل مقترداونلا و هصنامرردلا : نعلن مئانخعش طخم

 ل يعم نع ىدنفا حون مالسالا لهأ نم ىنعب نيتارماو لحرّودابش لبق: هلوقو ىبتنا لسا هنأب ىنارمدن ىلع
 وو. ©: 5-5 هه / رداونلا يفرك ذام ىلع لسا هنأب ىنارمصن لا ىلع نممنارصنلاةداهمم لومقب لولا ىلع لاقب نا تب ناضضأق

 ا ا لو. ىف ف الخلا ت ومثل لتقبالو سدح و ريح هنارهاطنلاوهرامل لتقل ولو مالسالا ىلعرمست هنا ىنعملا له
 00 هنع لتعلل طة نم كلذ نوكت نأ ن هلو الف ةدابمت |

 ل مضض غش ل ل ل ا

 1 تم 20 تاطد لج *( تما احا باك )+ مدا 0 كاك امو د" 8 هرم يوب هاك قة
: 0 

 0 وج الامال ضرار كاذ الع نارعو اسناد ماعلا

 جدوخالاو مف لانج ذولا ( منل |جذوع هلوة) ةياغلان تا الا ور |: نا و ناك تمدح ن نمو

 (هءلا هإ_صوت بنس ل صخت ف تعرتلا هرخ الا ىفهل دعاامةذلرادقملاا ذهب لعن ناوهوهذوغ بير 00 مذلانإ

 هدسقاام حالصاوةدنا لا ةوارطلات امن ا ةيابنلا ن ا

 65 .بحا ةأ ا (هيماثلاةأم 2 اهلوق) ىو + مانالا تاوف اف مغلل فددتلاو مانالارو رعنامزلا

 هلوق) ريد ةاعارمريعضلا ثنا (حلا ضرا ىههلوق) قسراباركوا سرغوا ءانس هوا ادردلا ف لاق
 ىأ (ةفصلاب عوذرمهلوق) ىوج لمرل'و طار خام بلا ةماغك (ةعارزلا عن :ءامكلذه.ثاامو

 ة يناله الا وجال لو هاا ةفصلوهرحو ضر لماع نوكتح نا قسالو ىوم ضر



 (نيعملا تت نم كاثلاءزحا) ا

 أ - . .ي- - . . :

 | نوقرباوناكذا ةملهاسجلا قر لعل وجم ىهنلا نمهمفءاحامو كلذ لعفي ناك مال_لاوةالصلا هيلع هنال ا] هب. 5
 | تاذيواعت عنصت ناتدارأ ةأر ما ناخضاق نعاهمفو ىبلي زلانيستنع ةيلالبنرشلاقاذكرفكت املك | هل, 3 7
 0 ل افق نيس هكر برص هنال ىبتنا ل-ال ما كلذ ناريغصلا عماجماف رك ذاهضغس ناكامدعب اهجوزابصلا| /: لاير

 أهلامزال (لضفأءذخأ نا عمالاو هلوق)لاملاتيبباقفر(لضفأ هكرتو هلوقو) ىببتنا رعسلا نم
 نأ ا 0 ا هنالنيجاتحنا نم دعب ءىجح نا رظاو كولملادنع نوبي نا نعمدلل ةنايصه.ةوةمئادلا ةقفنلاب عرفي

 ظ زودالف ةعاطءاضقلان ال( مارف-لوالائمأ هلوق) ىليزوررد جاتحما ةملوندنعهدررذعت انام هز عطقن اذا 0 0 ى
 ظ ماما نم لالا تبع جامىأ (نيإسملا ةماعلا كلذ سدلو هلوق) ىليزهنلعرالاذخأ 00 0 الهي“ "ذوو

 "|| ىضاقلاءاطعالعىأ (ىوتفلاهيلعو هلوق ) ىوج مهن اصل دعم مه لاموهف قكلالح نم عجاف 2//(ه 0
 4 ىلعاسانف ملاوهو (درلاهمزادجم لوق سابق ىلعوهلوق) ىوج ةن-لاون لاما تدب نم هقررا ا ار 0

 || فيو ىالافالخد دنع قبامةقفندرتةنسلا فصن قجو زلاتاغ ةنسلاةقف:تامعتسااذا ةجوزلا | * هنن 0-0 5
 "|| لهأةلغا(الفاتنامزاماوهلو3) رردلاىفاك ةيتاكملااذكو (حلا ةمالارغس لحوهلوق) ةيانع هي - 011
 "| ةئالئررغصلا ىلعتافرمصتلان ا هلصا (خادبالامءارسشو هلوق) ىناتسهق ىوتفلا هلعورردداسفلا يو لرب طر 3
 3 أاذاهسفنب ىصلا هكاعو هقدصلاو هلا لوسقكالوا ناك املو هدي فوه نم هكلعف ض#< مفنوه عون عاؤنأ يّ 8 0 ةيالا 36

 1 |عفنلانييدورتم عونو هلعدحاالو وه هكلعالف قاتعلاو قالطلاك ض«ررضوه ءوواريم ناك 0 0 سلو

 ” | معالمهيدي | ريغصلا نكي ناو امومصوودجلاو بالاالا ةكلعالق حانرتسالل ةراحالاو عبنلاكرضلاو 000 يرن فز
 1: ازوعف حاكنالاوهو عبار عفو لوالا عونلا نمرتطفلا رادكتساو ىفاكلا فاك هيلع ةيالولا كن 0 ةهد(يزإ ا

 ' [ارمكتدقو غئلاهناسالارخ (مهرجف هلوق) رردمهمدعدنعماحرالاىوذ نمو ةيصعلكنم | خير همام كرو
 هءاءريؤتو هلوق) حاسصم ءءاجو هفنكىأ هرج نوه مخوقو مشكلاىلا هطدا 0 ا ع لزج
 | .ذهوءالؤه هكلعالو ه مد تست نأب ضوع ريغ هعفانم قالت كلَءابنال نب 1 كد (طقفأ «لرر عععل 4 0 9

 ١ || عونلانمدلعف ةعانصوف هلسيوطقتللا رؤي ناز وكىرودقلاةياورفو ريخصلا عما اةباورأ] كرز 08ه - "الج.
 | |١ نالاوسااذا طا تحاص دئاوف فو ىليزريغصللاضحم امقنوةرو رضةف نال نرت[اذهو لالا | 1 <. “انو _ كلا
 - - : >7 دهام -  هلإ لل
 . || لعالابولو ةراحالا زاوح ميمصلاو لئملارأب تناكاذاز وحاختا لمق ل عى ريغصلا ىذاقلاو ادحتاو 0 3 عقم حفلا
 . | لقالابولوةراحالازو هنا يعلو هلوقو رردىدامأ!لوصف انك ز وصال كلذ مغ ىفوهذاتسا مدع 0 4: 3 5 . ]| ةفرحلا ”ىف كلذ ناك اذاهزب وو هلامرعسعب نال سدلوريغصلاهدإو رعت نا بالا مالا 1 3 طر ل هرعت

 "|| ةفلاخلاتفاناف شحاقلا نبغلا ىلعزاوحلا مدع نم هل مقام لجو ريسنلا نيغلا ا اي هاف ل

 ' | ةلباقم وهن ىوجالوأ هرج نوكحينانبب قرفال نم مالاوزؤتو هلوقل عجار (اقلطمةلوق) ||.” هجن تهجر همز
 0 أضعت هنال لمعلا نم غرفاذاال اررضلاب بوم هبال عصاال هسفت ىصلارحاولو دم دنع قالا ىلصفتلا | (مزز 3

 |٠ لقبحتس (عورف) ىلي زدسقتجأ اذاهيلعرومجلادبعلاريظنوهو ىعسملابجيق غارفلادعناعقن || "متلمر“ “لح را *ةهيترو
 | مرضنبلاةىلسولا مولا هدي ةصجست أدب فنيلجرل القنديل هدملا بعت وة موي هريفاطأ | بع كلوز دعب يس
 : ا |ىتعلا ل جرااىلادو ع متاهرشآ ىااهرصتدب مئاهرصتخمأ دبيق ىرسسلا ىلا دوعب مت ماسالا مث ا ا

 ١ اماللاوهالصلا هلع هلو دنع ىوونلا نع كلم نياورك ذا ذك ىرسلارصنخب َمواهرمتأدسف 0 /ر

 | ارحل هاج ل وينيت الو تنك ف تير لثاعتلا ىشفرج ناتو :رطقلا 500 ا 0
 0000 سم جا شسالا 2 د يماب7سمم 0

 ا 00 قلح بعسل وىتفملا ة شم ىف اكمرك ىل قخملاوا فينكلا ى ءاقلا ناو 6/0 7
 ا 1 3 . 1 0 2 -ِ و 0.1

 لشفالاوهعوبسالاونيمرالاءار ودك فهرذعالوارويرشعةسخلكق لعشر نانعوبسالك || "كو اة«.
 سو براشلا صةورافظالا يلقن ىنانل تقو كل ام نب سن !نع ملام ىور كلم نبال قراشملا رش فو 0 رب تو

 (حوفرلاكنوكسف لخدماههف ىأرلل سدل تلا تاردقملانموهوتهلءنيعب رأ نمرثك أ كرتنال نأطاالا ل
 .: َ : : .: ف

 ىلا



 5 (نيك سان. لع)
 سس تكل

 1لاخدا طرش ةلثسمىفاعزانتاذااهف نب_بناانم لع جلا اطارتشازاوج ىلاريش هتشرفنامالكتا ]| ظ
 داسهملا ىلع ح هقب املا ف ناك اكرعلا ىلع اح همفنأ» اللعم ةقباسملا ف ق.سامو< ىلع امهندب كلاثأ
 ةهملاداضلاب لضنلا ةمق نوكمن اهيشالاو ةيناخلىفاكودعلا ىنعأ مادقالاب ىملاب ةقاسملازوحتاذكو
 | ءابلا جفن لا ىيسال ثيدحلا ىقهلوو ىمز عوركذاكىرلاال ىىرلا ىفةيلغلا ةغلل أتتكأ قءاتعم ناك اذ
 أاءذهىنالا ض وعد ةقباملازوكالىأ تقرسر د ضم نوكسلاو هقس ىلع قداسال لاما نملعحام

 لج رلاةبعالم هلوقو ىوانملا ندانخمم طئاذك متةلارةيصعلاةناورلاو ىاط ملا لاق ةمالثلا سانحألا
 / ارهاطلاوهو هلهأ عمهبادحلا ىف هترامعو هداز يزعل اة جل زلامااكىثر دل اةرامع تعقواذك هلدأ

 اا اذك ىجلي زاك ءابلاهسوق» رهاظلاو ماللانرردلا زم“نرثك [ىقاذكه سوقل هتلضانمو هلوقو ىسبتنا

 || سرفلاريغن ةقباسملازاوكروصق سرفلارك ذ ىلءرردلا تحاص راصتق ا ىف لاقي نا قباضنأ ىمزعزكذ

 أ| تناك (ةدئاف) ىرلاو لبالاو ريجناو لاغملاو لمخاو مادقالا ىلعةقب اسما زوحرامتخالا قىلاةراسحاك
 || نيل ملا ىلع كلذ قشف | عقم سف دوعق ىلع ىنارعاءاف ى مت المسو هماع هللا ىلصءّللا ل وسرق انءايضعلا

 رعو ركوب أو لو هيلع هللا لص قداس ثيدحلا فو هعضوالا امي هللا عفرار مالسلاوةالصلا هيلع ىلاسقف
 || قباسلاالت سرغلا ىلص سوماغتل| ىف لاق ىدنفا حونر ع ثائو ركوب أ للصو مالسلاو ةالصلا همللع قيسف

 االصلاو لاق هالصدنع هسأر نال قباسلاوملت ىذلاو دوام صم ءاحاذا سرغلا ىلص حاجلا لاقو

 هقأت هصناماضن اههانملاب زعمت دحوو ىدنذ أ حون ىهانم نمناواصامهو هلاعشو بذا نعع نعام

 مواهلا مقل كلذناك اسماف ءاضعلا ىعست تناكوتلا مالسلا هملع ىذلا ةقانامأو نذالا ةقوقشم ىأ ءاضع

 مالسلاوةالصلا هءلعهلوةوهو ث دحلان مىق.سام (ةنقت) ىسبتنااهعلا فاذكنذالا ةقوة ثم نكت
 || هلوذ) ىنعلا ملا تقولاةفوصتملا عمت ىذلا صقرلا مر ىف ب رص صن حلا مارح مدآن با بعل لك
 | سدلو هير ماقاذاالا عاسجالانامارحن وكنالدرنلاب بعالا نا هنممهفي ( عاجبالاب ماو هفاهبرماقناو
 لو هلةناهاو هبا راقت مهدنء جت رطشلا بعال ىلغ مالسلا وركب هنا ملعاو ىوج ةياذملا فاك كلذكا

 ذيهتتل (مرطشلا ىناشلاحانأو هلوق) ةسلالبن ريش بعالا نعهلغشدلاسأب مالسلاب ةغنجوأر
 (الوأتم ناكو هلوق) ةنمثلا نادرو ف سو: ىفأ نع باور وهوانعث لاق ىننعمهفلاةيك ليورطالا
 مهفلاةبك ذو نهذلاذصتدصقب بعلامتا هنا ىوعد لؤأتلاب دارنا مهمالك نم رهظر ىذلا
 قوطوه ىنعلالاقو ىناقتالا ركحذا ذك (ديدح قوط هد ,عقنع فله <ناوفو هلوق)
 | حاصملا نعل قناذك قعلا ف لعحري دح نم قوط مغلا,لغلا (لغلانسأال هلوق) منا بشحن نم

 رطتلازو<و (ةنقحلاو هلوق) ىلا لغلا» ديوا«قنعىفنالفو لالغالاد-او لغلا سوماقلا ف نكس ||
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 نم ةيانعلا قامىلارعش (ىواد-:ا هلوق) ىوج ةرورضال لاقي دقو ةرورضل اءاللعم نستلا ناك

 شحافلالاز فاو ضرلل ناةم-الازو< هنأ نم حراشأ| همدق ام ىفانسالا هو نيمدلل هنقحت ادحان | مدع
 | هيف نا لع نأ. ةرورضلالا ىأ (ملا ةنقحلا ىف مرحملا لام تازو مالو هلوق) قيساك ضرااةراما هذال
 أ مالسلاوةالصلا هلع هلوق ىتءممالسنب رصن ىنأ نع ةمناخلا ىو هماققم موقبامح ابملا نمدج ويملوءاود
 ايراد ءافشدف ناك اذااماوءافشنوكتالىيلاءامشالا ف ىا مكسلع مرحاعف مءافش هللا لعمل
 ةياهنلاىلاوزعلانةيرمثالا قاض !ىجاد نلاةركذو ىبهتنا رارطضالاةلاحر لا برش هل ل صن اشطعلاك
 مدعلد حلا بحس الو مرهملا سان عافتناهنالل.احالاىف اهراطقاو راب نا ةتحالا ءركيو هصنو
 هر غرخآ ءاود سيلوءافشميق نا لعاذازئاح مارا هافشتسالا ناد ياهنلا ترك ذو بدسل اوهو ب ريثلا

 بنطوريخااذا لوبلاو راك مرا ىوادلازو < هصتاماضب اةيباسوملا لاو زعلاباسنه ىجلي زلاركذو
 ملف مارحلاباب وادم نكي لف ةرورضلا عفترب ةمرحل او هماقم موقيام حاملا نمهريغ دع لو ء|فش هيف نالسم
 قران سأنال (ههه) ىبسا مرغاربغ هل قرع ءادقهلاقهنا ل_ه< ودوءسم ن|ثن د> هلو انت
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 اطرشاذا ةهقفتملا انكحررردلا ف لاقة لال نرششلا ىفاكتلا:ل! امهة.سوملاذ ا ىتعي طورسشملا لالا |

 (نيعملا تف نمثااثلاهزحنا) و

 سس 2بلس ا” ا”! ابابا ببببببببطب7ط7ا7ت7ا و

 أ ليز كددعرثكوكتبمم>روكءازعن بحأو ءلرحأ هللا مظعأ لملاو رهظت هنةيربختا نالا سمادلو
 ضاعت اممهوثوادلووأ لام هل بهذ نا لاقي اصعلا فلات (ةمتن) انه شطضاذك ةملايغا ازعلاو

 كيلعمتلا فا تاق أوأ معوأ دلاو هل كله دق ناك ن اق ته ذامل_:ك.لعدرىأ كدعهللافامخأ
 نعل قنوىدنف أ حون ىهانم نم ىهتنا كدعويدقف نموأ كدلاو ةفملخ هلا ناكىافلارعةد
 نمةداءعلاو ملم هنال( هب سأبال هنا عصالاو هلوق) رع الاعضوم لك لام ازاوج ديفيامسوماقلا
 امل زعلولواهانتق او هل .ةما!بكر مالسلا هاعهنال (اربجاءازناو هلوق) ليز نيملسملا قوقح
 فاكلا هتف خفلاردارب ناله ( خفلاب هلوق) عاملا نعةياكو هو بتولاوهوءزنل |نمءازنالاو هلعف

 انتم لاةىوجردصملالوعفمهنال بولا بصنىأ بصنلا هدارءنا ل ق<و هنوسك هلوق نم
 رمغلل ناس وهذارجلاب( رحاتلاد.علاىأ هلوق ) هتقيت-ىف جنفلا لامتسالررقأ لالالا ة>الاو
 || لعافالردصملا ة فا ضال سق نم ةفاضالاف نيدقن!ارحاتلاد.ءلا رده هركو ريدقتلاو هده ىف رورحلا

 . || تادعو نوزهاحا هيلا عمل ةفاضلاكمنمادبدالهنال (ةريسلا ةيدملا زوحت ن اسسالا ىفو هلوق
 . [ازاومانراقلا ثعس ىذلاوهو زها هيديرأ هن اكورالا نم ىنغلار هال اورردنيلماعملا بولق
 . || بك ةهاكمجوىرهظملا (هسسكوهلوق) ىزعز هاجم ا ىلا فرخ هيرقاسو أ عاتملارافوهو
 . || هيفنال هلوقب هلل عل ىان لا ىرح هملعو هوركمة مدخلا قلطم نأ ىلاريشب ( هقالطا هلوق) ىومح ىصخلا
 لو+دلاوهو هلوق) م رع اهنع ىهن مالسلا هيلع هنا عصدقو هل مو هو ءاصاملا ىلع سانلا ضررحت
 ىقاكف رغو ةفرغلئمةأرملا ندع ةمرح عج لاسقف مرحلا ىوجلا ديسلاةذفسن عفو (ميرحلاف
 ةهاكى كشالودوعقلانمةساثلاو دقعلانء ىلوالا نمتراعب ىورب ( زعلادقعم هلوق) حابصملا
 ثداح شرعلاو شرعا ايهزع قلعت مهوناسمنال ىلوالا اذكو ىلاعت هللا لءاهانعم ةلاهسالةباثلا
 رردلا فانك اديأوالزا هنع كفنسال دق ىلاعت هللازعو5 رورضاث داحنوك,هجولا اذوب هن قاعتامو
 شرعلاب اقامة مىلاعت هللا ةفصزهلا لعح هرهدارمو انضش لاق ىبلب لا لع ةداز هجولا اذهب هلودو
 ىورال ثللاوأ همقفلا ذأ هروهب سأب ال فسوب وبأ لاقو رزدلاىئىذلا (ما ف وب ىأ نعو هلو ة)
 كياكمةجرلا ىبتنمو كشرعن هزعلادةععكل أ ىنامهللا هئاعد نم ناكمال_لاوةالصلا ه.لع هيأ
 - (|شرعل نال شرعلل ةفصزعلا ل عج زاوبزي وتلا ىف رسلا علو مالا كناطو ىلعالا كدجو
 ' | ةردقلا لاكراهظاو ةسبملاعضوممهنادحأ ىلع ىنضمالو زعلاب اذكسف مركلاو دا نآرقلا ف فوصوم
 1 هيحوةحواذهو كش رع وه ىذلازعلادةععىأ ةبناس نم نوكت اذه ىلءو هنعاشغتسم هللا ناكناو

 لاةعمو هرادهلا نع ةملالمت رمش عنا اقطاشالاود>او ريخ هناا نات ىمدخملا نع ىو ه.ةفلاوراتع |

 . || نم هتجرب ص < !ًءاوىلاعت هللا ىلع قلذلل ى>الهنال ( لا نالف قو هلوق) ىبلش فاقلارسك
 [الول مهو هزأرسكب حت رطشلاا رحت (حترطشلاببالاءركو هلوق) رردةيلع بوجوالبءاشي
 هلهأ ل جرا ةنعالمةثالثالا مار مدآنبابعل لكمالساا هيلع هلوق ةهاركلا هجوورداردانالا فد
 || بناحنملاملا طرمشن او لدالاو سر فلاو ىرلا ىف ةقب املا سأبالو هسوقل هتلضانمو ه برغل هبيدأتو
 | ماللاودالصلا هيلع هلوقل ل ئيثالف قس ناو اذك 3 ىتتق سنا ه.-اصلامهدحأ لاق نأ, دحاو
 قيسنالاقن أب نمناحمانمهاطرسشول محو سرف ىأرذاحو أ ىرىأ ل ذنوارمعب ى!فع قالا سال
 كلن الاملافانتقسسنا هلالاقوامهنس امل ثالحتااذا الا اذكى طع أف ىدرت قمنم ناواذ كك تيطعا كرف
 مولفامهلثم نوكت نأ, امهسرفلا قسم هوس ثلاثلا نسرف نوع ديالو كلعانلئثالف كلانس ناوأ
 اذخأ قس امهسأو هتشرفنئااراق نوكي نان مهب رذترلو !مهت هلاخدا ىهزئاقال هنالزحت مل كلذكن كل

 مع وهقاسلا فاكر 4!هنحاص ىلعامهئمدحاو لكل ءاطرش نأو خم بارا ه.مىذااامهدبحالا :
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 كال (نكح ءالنم ىلع)

 نام عتانهنمو انغشراشأ اذ_هىلا باتا ىل.عق.دضتلاةراحالاةهارك ةلعف ىسبتنا مسوملا مانأ
 اهتراحاهرك هلو نم ىجلي زنا نامل اضالا هتراحا اهئابنب ع. سأل هلوق نم لزاونلا تاراتخمىفام
 اذهىلا مسوملا نمزرعغىف ةراحالا ىلع زاوذلا تاراتخش امو مسوم ان هزةراحالا ىلع لأي ناىنامل
 قفاوءنيدحاصلا تهذمارضرأ عيب زاوج لعج ثدح حراشلاهركذامىلاقب نا قباض.أردلا قراشأ

 ةاهركو ةكم ىضارأ عسب فوت وبأزيحو لاق ثدح هحرشو عملا ىفام هل اخ و ىترعلاو تلي زل ىف :

 دوعسمننا لوقو ةمالع م ركلا نآرقلا نمتانآرمثع لكى لع لعحب ناوهو : (لا ف دملاريشعتو هلوق)
 امهئادباو رلالصأ ناك او ىنعلزنأ اكمالسلا هلع هنع هنوقل:اوناكمهال هنم زى كلذ ف نآرقلا اودرح
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 سأب الو ىوج نآارقلا ن مطقنلا نانوريف ةطوقنم فحاصملا نوكردي موةأشنب نا ةفاخ هناهركن
 زوحالو ق.ق دإ غب هتباكو فدا ريخ صن اهمزنتهركب و فقولا تامالعو ىءالادعو رولا ناسا ةياَن
 لملاك نذدي وةطب رخف لمح همفأ رقدال ثدح اقاحخ فما اراصاذاو ردووكو هقذ دغاك قئنفل

 هل جرب لب مثأنال ارمتلل هتنب ىف فما كل .هأ اذاو قر< الور اح ءام ىف لب اهري-غىفلاقوديزازب
 اذاىدهازلا نعىناتسهقلاىفو ةملالءنرشاةلعم ناك اذاالاهملا لح رادمءركب وهنفأ ارق ل ناو تاوثلا

 ءاملاىفاهاقلا ناو املا قرح مثةكئالملاو لسرلاو هللا مسااهنع ىعمت اهم عافتنالا نع بتكسلا تجون
 نوةارولال مة-اولو فهلا. نآرقلاداح ناز وال هشنملاقو نوع نودي وسأنالفاهتةدواى راحت[

 كح ىلع اولوهبسأنالف هقفلاو ريسفتلا تكو فمما ف تاقيلعتلاو راخالا نمدغاوكا
 نال(خا لث اسملامذه لصفولو هلوق) ءوركع نآرقلا نملأغلاذخأ ةفدقلا نعدمفو هركءبدالاو موحتلا
 وهو ه.لعدازوئشل مج رت هنا باوجلاو عسملا ىنعأ هل هج رثلا تعووام سذ>- نهتسدل لثاسملا هذه

 ىضصحنلاةرلحت نارتولا باي لبق ىبلي زاركذإهتياحتز اجو هلوق) رك ذيل ئذلمجرتاذلام فالخمب برعمريغ
 نممانرك ذدقو هند»زتو دمسملا رثةن ىفإك فدصملاةءل تزود ىأ انه لاقو اهب سأب الذضفل او تهذلاب
 املانالخ هيوعلا نممعأ ةيلذتلاو ىبهتن اةهومريغةضقوا بهذي ةيلدكلا تناكاذا ه.ف فال انركذو لق
 ىنمول ن اذه نسامنا(حتامهلل ديالاننامز ىفاولاق تهلوق) هيوعلاريغ ةيلكلا نا نءةيلالبنرمثلا ىف
 نالو كربغص همضوبريل نآرقلا اودرح دوع-هنبا ةياو رف دتملا ىف طقنلاو ري_معتلا ةهارك ىلع فندملا
 ىفامأ مهنام .ز ىف اذه مال_سالارفن لاق طخلا ىلءاداقتعا ظفحم افريصقتلا الاد هفمربغ :رمأ طذلاو ريشعتلا ]|

 ناره ىلا ذكرت ىدؤيف ةلالدريغ نمبارعالا ةفرعم مهلا عسوىف سدلهنال طقنلا نمديالف اننامز
 امارس ناكءا ت(اةلطم هلوق) لكشلا طقنلابدارملاق (بارعالا طفح طقنلاب وهلو5) ىوج نآرقلا

 ضرالا ىلع سل ل اقوارافك اوناكو دعا ف ف.ةثدؤو لزنأ مالسلاوةالصلا هدلعهناىوراسمل هريغوأ |[
 حرشرامتخ امهتداع تناك كة ارعنيةئاطؤانيلوتسمنولخت ديال مهاب الا لد وأتو ئث مهتساحننمأأ
 مدع نمفسونىنأو مامالاعماد#ناءاضتقم (مارحلاددعسملاىفدرك ىفاشلالاقو هلوق) راسخ
 داعمال-لاهيلعمنال (هتدابعوهلوق) ررعيلف ىفاشلا عماد ناركذردلا فنك اقلطم ةهاركلا |

 هوبأ لاقف هربا ىلا ضد راارظنف هللا لوسرد# هللاالا هلاال لق ل اقو «_«أارد :ءدعوو ىدوملا هراح

 ىلعذف ىمذلا قلطاوراثلا نمةمس ىذقناىذلا هللدحا مالسلاو ةالصلا هملع ل اقف تام هناحأف همجأ
 نمهءفااهدوع لش و تكلا ل هأ نممالسالا نءدعنا هنالمدوعت ال اسود ناكن أل .ةو ىنوخلا ١

 هنالزاح ىدحلاب هلاعدولو ةرفغملا ىذللو ءديالو هملا تب دندقو هف.لأتو هبيغرتو مالسالا نساعمراهظا ا

 ىداةلا هيف نالزودعال ارعلا لوط هلاعدولو نول المهنان ىوق د_هامهللا لاق مالسلاو ةالصلا هلع ١

 ا فالحل ا اذه ىلعو مهاءاعد نوكح_ فد زحل ءادا نيل سأل عفن ,رعلوط قنالزو< لءدو نفكلا لع ا

 | هعظعت هرفنال مالسلاب هأد سالو كللعو هلوق ىلع ديزبالو ىذلا ىلع مالسلا درب سأب الو ةءفاعلابءاعدلا

 كوز رو مالسالا ىأ كك أو ا ارك ءاعهتنا فا أرفاكسلا هي زعتو ةحاحهل ناكاذا الا هع ركتوأأ|



 (نيعم ا 2 ثلاثلاءزجا) ١

 ىلع ب رع كلذ نا رهاظلا (هرزعو هس هلوق) دي ذا تو دح ناوا ىل اهل امعو هيفكامدأ كرس |
 هاظعو هتداع لع رمدموهو ىرخأ ةرم هلا عفر ناق هلو5 كلذ ىلع رقلاورخ ا مدع نم مامالا بهذم
 ا ف عسبلابالوأهرمأ اذاهنال اناث هيلا عفراذاهديدهتو هظعو ىلا ةجاحالف امومهذمإ ىللعامأو هدد هو

 هعببهركدال ثمحريدحلا فالخب هنمعب موقت همصءملا ناف ةنتفلا لهأ نم حالسلا عسب فالذ هريغت دعب
 | كيدلاوةراطلا ةماجلاوحوطنلا شكل او ة.نغملاةي راحل عيب هركمألا ذكو هنمعىف ةيصعمال هنال مرنم
 || لهأ نمهعسزوحالديدحنا نااورك ذ متروطح لا هلامتس | ىركنملاامغاو اركتم اهنمع سدلهنال لاقل

 نال احال_سدي دحلا لاسم تسال نوغرفتال ىلا لهأنأ قرفلاو ىلا لهأ ند هو زاحأو برحملا ند ع

 رهاظوةاغبلا عاكحأ ف ىليز برحلا لهأ فالخم مهعج قبر فتبو اةيوتلا,لاوزلا فرمث لعمهداسق |. ... ”كانه ل 7
 كا ذن كسل ل موأ ىىذ نم عسسملا نيب راسن نم ريصعلا عيب ةهاركمدعف قرفالنا فصلا قالا
 ءالعلا ضع دتعوركو و هةوذ) ه 5 لسملا نم هعيب هنا َت الكشملاو جا ارسل! نعل قن فنصملا ناردلا

 راسا نهريصعلا عسب زوحاذه ىلعف (ةربخالا ةعبرالابقلعتمهلوق ) ةيصعملا ىلع ةناعالا نم همفأسل مح
 رجالا ب ذفو تدبلا ةعفنم ىلعةراحالا نال (ةفمذح ىنأ دنعاذهو هلوق) لالا |دعام لكلايدارب :ال لكلل دق اذهو ىنبعلا لوق هيفانن الوريونتلاو ىادزلا مالكربش. هملاو داوسلا, نك ناو اقلطم
 عيبكو هفهنع هنن عطقق ه.ضراتوهورجاتسا| لعفب ةيصعلاااو هيف ةيصعمالو ملستلادرعك
 ىلشلاةشاحف نكس ىلب زا ىفاذكى طول نم مالغلا عسب وأ اهريدىفاوبتأ وأ اهتريتسال نمت هيراجما
 ىرتشا طمحلانعابمفو ةبصعملا ىلع ةناعاهنال ه.ف هللا ىدعد نمدرعالا عسب هركد ىج ولولا ىاوزعلاب
 ءيثاوزؤب نأ ىنشالالاقوهلوق) هعس ىلعريمدرعالا عابتاداتعب نم ناكو درعا ادع ق سافلا ملا

 ىصعب نمدرعالا عسب ةهاو نم ىحاولولا هرك ذام نارهظ انته نمو ه.صعملا ىلع ةراعا هنال (كلذنم ١ 3 3 امو 0

 30 ' ا 00 ا جلا 0 4

 لوقىفنك-ل مامألا بهذه هيا ةهاركلا مدعن م ىبابزلا هركد دامو نيمحاصلا بهذه هيشأ هيف هللا قار. هدا نوح
 ْ كل ذكسلواضنأ ةهاركلا مدعي نالوقب امهناةرامعلاهذهرهاظ نالرطن خلا ةيراجملا عيبكو هف ىلا )0 فو 00 00
 ىأدنعورسأ | بيطن وهلوق) ىلوأ ناكل هدنعىأ م اةيرامما عم زوحياذه ىلعو هلو. هلديأو لذ ملل ير كو
 ةيصعملالصخاماو اب سنالو ةيصعع سدلوهو لسمل لعةراحالانآل (هنعدللا ىضر ةفيتح | قار م. العون كا
 | رحأتسا نكراصف لملختلاو ةقارالل نوك دق اهلج نال لحنا ةرورضن م برعشلا سدلور اتم لعاف لف ل م 8 0 داو

 ل-# ا ىلء لوم اولماح اهنمدعو هرسشع راق نعل هنا مالسلا هيلع هنعدروام و هفطقوأ ثنعلارصعل 0 00

 ىلو ناكل لوعفللءانملانملاوحؤتسا نكرادغ ل اقولو قيعلا هعتو يلب لا قاذكهصعلادصقي نورقملا

 نايبلاةاغزنعىوج ناس تس |امهفوقو سامق ةفنح ىنأ ل وق مالسالار فخ لاق (هوركمامهدنعو هلوق ) ْآ
 ىأدنعو-الا هاب رط هنافريز انا هل ىعربل «_فنرحأو | رخا|,ملع لقتل ةيادرحأ اذا فالخلا اذه ىلعف | هعطبو

 مهةكوام امئال ىف :هنو ىنمعلا لاق (امهدنءاهضرأ عسب راح وهلوق) ىنعدركيامهدنع و هقيشح قرم

 تاق نافاهعانر عسب مارف كم مرح للا نا ثددح ماماللوءانملاكراصف ب ىعرمشلا صاصتتخالا وهاذا
 رهاظنا عجل رش لاق تلق عمدلا رت ىضتقي هنا عمدها ركلا لعيد اء دّتس فيكحص
 امأوده ارك امهندب ت.ث ف اةالمأ قف رصتلازاوج ىذتشاك الم, نوكو عسسلامب رخىذتةصنلا
 نيب قرفلارطتملف ةملالينرمثلا لاق ةيادهلاو ىفاكلا قدرك ذ مدعل «_.ذ فالخالف اهضرأ ةراجا ةهارك
 متياور قعببلازاو<لوقن مامالانا قرفلا بلطهجوو ىبتن ةراحالازاوج مدسعو عسبلازاوج
 | قرفلاو ةدحاودراور ههاركلابابمذ لوقب هنانةزاحالا فالك رردلا بحاصكوريسغو حراشلاهركذ
 ةكم توب ةراحا زك أ ة فمن ورأ لاق هصنام ةيناسيهولاو ةناخراتتلا نع لقت ثيحردلا ف هيلاراشاام
 ريغ ىف ابمف صخخروداملاو هيف فكاعلا اوس يلاعت هلوقل مهتومب ىف ميملع لوزغلاب غي ناكو مسوملا مانأ ىف



 (نكتسالن«ىلع) ٠

 | ةمفمغلاتقلا (تقلاوهلوق) ىوجنيوجولا قهلوق ىعموهو رضبرلوا ةدادلا كل" لهان رضا ا
 |ىأ (امذوةوهوهلوق حاهراتتم تسفساةسراغلاب اهلصأو ةبط رلانيهاسفلا ءكهصقصقلاو |

 | ا سانا, رشاانكفسوب وباللاقو حراسشلا لو ق هلع دو ىتاب زلا فاكد تو ةسفينح ى الو |
 هنا ذب نعي رثمعتلا نال لكم با.ثلا فراك اال لاق هنا ده نءو هلوق نم ىن.«ل| فاح اذه ىلعو
 هلوق) امو تاوقالايراكتحالا صصختو هلوق نمالواوه رث ذامل ف انموهو اراك حالا, لوب ْ

 ىليزدوهعملا نراعتملاررشلااريتءاامهو ةهاركلا قرثؤماوهذاررضلا ةق.قحناراءتعا (حلارمضاام لك
 ن'الااهرريضنافتوةلانةوهقل اقام ادوهعملافراهت:لاررمضلاراتعا نمىأ ه:مدخؤب اندعش لاق

 ةللنيعب رااماعطركشحا نهمالسلاوةالصلا هيلعهلوةل (اموننو را هلوق) ىدهتنا دوهعم فراعتم
 هقوذامورهشلاو لجاعل باق هنودامز ال (روسش ل قو هلوق) ىباب زهنمهتلا ئربو هللا نمئربدقف
 ىبان زةدملاتاق ناو لص مف مئالاامأو امندلا ىفة فاعلة دملا ل نقو مئأملافتواغتلا عقب و لج اراك
 (حئاراكت الا دصق ىلع ناكاذا هلوق) عس ملف عسسلاب ىضاقلاهرعااذاءريزعت ا.ندلا ىف هبقاعم ايدارملاو
 توقراكتحاءركىاهلوت) ةرمضم هنم لصح ناواةلطمد صقلا اذه ىلع نكس ملاذاءركمال هنا هرهاظ
 ىنءاحزوحالفرت الا ىلعامةوطعمدحا قدص الن االب فطدلا طرب ناهمق (هتعضةلغراكةح اال

 ةلغراك حا لع قدصت ذاا باغ ملانهامفوطعمن ا فاغريغو أمال لجر ىنءاح فالختديزال لحرب
 هقح صلاخ هنارخآدلب نم هملجاموا هّتعض ةلغراكتح ا ةهاركم دعهجوو ىوج تو ةراكتح | هنا هّدعدض
 قفتملا .مقلاقددرواهمقفلانالرظت هب ٠( كي فوت وبالاقوهلوة) ررد ةماعلا قحه.قلعتإلو
 هيلجام نا ملعف ةركح سدلذ ل هفصت نم هدلج ن اف سودوبالاقو بيرقتلا ف ىرودقلالاقو هءاع
 قّلملا لاق (ماةعقب لكذمم لاو هلوق) ةبانملا نعىوج فسو:ىنا دنع ةركحي سدلزخ ارصم نم
 طسابلا ضداةلارعسماوه هللا نأف اورعسن ال مال سل ا هبلع هلوقل (ناطاسلارعس الو هلوق) راتغاودو

 ىف" الا ىنعملاب ماعطلا باي راىدعب ناالا صخرلاىفالو ءالغلاىفالىا (اةاطمهلوق) ىءعقزارلا
 اوبأف ةعقلاب عمملابمهرمانأب (نيمسملا قوق-ةنامصنع ىذالازعو هلوق) ذئاحهي سأنالف
 هقوفاس«عو ( حمد مامالا هر دق أعم همم حأن نمو هلوق) ةعقلا فعض شحات نيغنالا هوعد النا

 نه هعابف لجر ىدعتاذاق لاق ثحالوا ىبان زلا مالكن مرهظ ام ىلع يضاقل اهزيحتنا الا دف:
 فام ناكن ا عاملا ناراتخملا حرمشو طسحم نعلن ثدح هفلاخ اما. انك ذ نكل ىضاقلا هزاحا هقوف
 ئثىأ ذدن يف بحتاع ىنعب هلل وة. نا همق هلي او هركملا ىنءمىق هنال كلذ ىرتشلل لحال مامالا برمض
 ىلع ضو الو ذف ان مامالا هر دق ام ىلع ديرب اسع ع بلا نأ قرهاسان لح هعانخوث ىأب هلوةف ل: هعان
 هلام نويدملا ىلع ع الوغاقلان كف ىع (ملا فرع فالتدخا ىلعو هلق هلوق) ىضاقلاةزاحا
 ىربال هنا ىلع ءانب امل وال هدنءواضر ربغن هماعط كسلا ىلععس الاذكف امهلافالخ ةفش-ىنادنع

 عفدلرحما ىري ةفيذحالانال (قاسفتالابعيس لقوهلوق) هنايريامهو لالا لقاعلارحل ىلعرح ا
 قفالتخالا ىكح ناد هب ىبعلا نامل-عاو مصقلاوهور ردلا ىفلاق ىايز رسما باك نيناك ماعررض
 كالفارصم لها ىلع مامالا فااذاو هصنامرت 3ني.حاصلا لوقوا عاسجال ابوه له ركتحم ا ىنععسربلا
 ماعطلاذخأ نمليقام نا ىلرهظدقو ىهتناهلةءاودراودحواذات هقرفو ماعطلا ركتملانمدسخا
 | ىنعرا ىربال هناوركتحم ا ىلع علا ى :ربال مامالا نا نم لبقام ىلع عي رخمد> واذا هلثمدرمت هقي رغبو
 | لاقت ر> ةيانلا نع ىوحلاد._ىلا ل نام اذهل ادشرب ةرووسشملا تالثلا ىنالا غلاسبلا لقا علارحا
 ْ فالخءاضر ريغن هذخا هلزاح كالدا فاغومريغ لام ىلارطضإ نمو هرو رضالوهاعاو ارح سلو

 ١ كلاملاقو هلوذ ) نوددملا ىلع رجح |ىقنيمحاصلا بهذم ىلع برم هناقاوءةتماق هناورما اذامملع عملا

 أنا ( حنا هتوق نع تفامعسدب هلو ) همدعو موزلل اب ههذمو انه« نعب قرفلاف (حتاىلاولا زاب

 لاو

 ا 101000102000000: ا مس ااا ناسا

 أ
 ىرخأ رم هلا عج رنازهددهو هظدو هرداع ىلعرمه»ر هر ىزخا هرم هلا عقر ناف 3

 ريلاك متاوملاو سانلات و3 ىه
 تقلاو نيتلاور لاو بنعلاوزيعشلاو
 وألاقو ىوتفل اه.اعو امملوةوهو
 وهفهدح سال انرضأ اذكى سو
 ايونوأ ةضفوأ امهذ ناكناوراكتحا
 اراكتح ا نوكر ال ترصقاذاّةدملامث
 اهو ركم اراكتحا نوك,تلاط ناو
 روشل قو امون نوعرأ لصافلاو
 ريغ ماعطلا ىف ةراحتلا نال سالاو

 راكتحالا ه_ه5 ىل_عناكاذاةدو#
 رارضالا د_كوو ءالسغلا صد رثو

 وهف كلذ نمئث نكملاذاامأ سانلا
 ,ريىأ (هتعيضالغال) دوم
 هتعمض هل ةراك_ة- اال توق راكتحا

 هركنالىأ (رخ 1دلي نمهبلجامو)
 ىنأدنءرخا داب نمهملجامراكتح |

 دهم لاقو هركف سو وأ لاقو هةمنح
 ةداعلا قرمصملا ىلا !,ممبلحح ةعقب لك
 راكتحالام رد رمدملاءانف ةلزن وهف

 ملاد.هيدل لان اكاذاام فالخ هبق
 هنافرصملاىلا «نملحارةداسع ارت
 ىأ (ناطللارعس الو) هركمال

 ىلعرعس نا مامالاو ناطالل ىتدنبال
 كح (ناالا) اقلطمسانلا
 ماعطلا|بايرازواهاوىدعت)و

 ا الاد ا
 نيسم ىرتثن وهو هناسعازيف#
 نرد ةلااس نع ىضاقلاركو
 ةرو ملاهي سأ ب الفرمعستل دال نيالا

 مونم عاب نمو رصنلاو ىأر لا لهأ نم
 عش لهو حمص مامالا رده أع

 ريغ نمهماعط كتم ىلع ىذاقلا
 قيفرءفالت> | ىلعو هلق هاضر

 قافتالاب عيب ليقونويدملالام عسب
 ماعرع_س نا ىلاولا مزال كلام لاقو

 ىذاقلا ىلارعالا اذه مفراذا متءالغلا
 هيو5 نءل_كذفام ع هلا رمان

 كلذ ةعسلارامتعا ىلع هلدأ توفقو

 هنعورح رب و راكتد> الا نع هاهو



 (نيعملا تف نءثلاثلا ءزلا) 1

 هثارش سأي الف هريغلئشلا كلذ نارمخ مناكن او ىناةتالا لاق هنمهقدصلاوةسملاو ديز نمءارمثل او |

 سدغنلاباكسلاو ريقغلادب ق:ؤاؤلل اك كلذ لهم كلءال هلثم ناكناالا هع زيقوك ناوادتم هلوقوأ

 امامتحالاوءزنتلا بجو هلاح ددرتلا عقو هنالوريغالوءارش هل ضرعتالومزئتيذئنبفم لهاجادب ف
 0 لضف أ هزنتلاو كيلا !ليلددملا ناوهو ىعرشلا ليلدلا ىلع داتعال ةعس ف ناكى رتشاول كلذ عم نكلو |
 ًااهرتشإلحراشلالوةرهاظ نال ىنعب ىهتناحراشلاةرامعىفام عت هنم .وىوجادنسلا لاق ىسهتنا|

 (مراشلا,رك ذام نيد هفلاخمال لوةأوزدال عافتنالاب معلا ليقاهءارش نارك ىلا اهلاقتنا لعب ىتحأ 6 0

 ظ |ناحراشلالوةىلاى رثالا ريغلاهفرعاذاام حا راشلا هل م عوضوف هلثسملا عضو فالتخال ىناقتالاو 0و 5

 | لل دلؤالا دين الل ةانلاىلعلا نمد ال هيفوهريغلا هنا فرعىأ اا هرتش ل ىرتسث لااهفرع ناك 0 ب 20
 ا امرتش ناهعس هيفو هربغلاجن ا مع ملاذاام هعوضوم ن اف ىناقتالا ءرك ذام فالخب ىبلن للا هرك ذاك كلما 2 هتف 0 ,
 أ ريتعمالو كلملا للددملا نال ءريغلا نا هملق ىنعقو واةساف ناكن أ قداصريغهنا هيأر ربك ]ناك ناو 00 0 "06
 أ عماهارتاولو هزت نامل بسن ذظتبف كاذكاعال لن منوكيناالارهاظ لءلددوجو دنع ىأرلاربكألا| ١ .««مروز كل نب تاعي
 | هطارتعا دعب هناىلاعت هللا هجر ىوحلادسسلا نمسععللاو ىلادزلا فاك ىعرمشلا للدم داقتعال عصكلذأ| 20 ذى أنزل ل نإ

 ل هيام ةثلاثلاو ةيناتلاةلوقلا ىف رك ذامهندب ةغلاخلا نم همهوتام ىلع ءانب ىناقتالا مالك. حراشلا ىلع
 الرش هعسو لاله فرعد الن اكن اوربغل ىنعي ىرتثملااهنرع ناك اهلوق لاق ثدح ةفلاخم لوز
 || لأس ىتاهرتش ملو الق, ةمأواادبعن اكولفارحاهبءاتأ ىذا ناك اذا هلك اذهءانمّدق ام رخآىلا
 |نك ل ناو هلو: لق ةقثودو 4 نذا ءالومن !هربخان اوريغلا مق كلما نا لع مف هأكلمال ولم |نال
 ٌْ لعاو ىان رز زمادنم دالف عناملامابةلا هر شمل ىأر هل نكي ناو ىأرلاريك أ هيفريستعب ةقث

 !ىعلاببوجولاهيدارلا سلف ثالث ىندع طامتحالاو زنتلا بحوف ىناقثالا لوق ىف بحون أ

 | ذااذهو هيلعمرحىأ (حانيدلا برءركو هاوق) خا ةمسق راكىرتشاول كلذ عمو هلوق ةنير قب هلع
 | نة هنوكبىضاسةلاملعي لو نعل اذهب هلع ىضق نأ يع ناكن افءاضقالب اضرلاء"اضتقالاو ءاضقلا ناك
 1 كرتولاذهو انطان حت اذوفن ىربال د <وءاضقلاب بطال اريسغلا لامنأب ىبلب زلاهلكشتساو تاطرج

 ال انتمياثمضعبلاقةياهنلا قلاقو ىوج بصخلاك هنال ذأ «ةئرول لحالاهعاب ره نم نمالاملسم
 لطلاوأ قذابل عسب ن همسك, لجر تامولاولاقاذه ىل-ءوه ذأ لحال بوصغلاك ةينغملا ب

 .[/نالهءاوقدصنالاو مهوفرع نا هرابرا ىلع هنو درب واش ش هنم نو ذ أيالو ة:رولا عر وت”ةوشرلا ذخأوأ
 : أ ثراولالا معلا عم ل قتنن'ةم هرحلاءاسشالا ىف لاق نكمل ىهتنا ءدررذعت اذا قدصتلا ثدمحلابسكلا لمدس
 | قاكى ذايلاو هي قدصتلا همزليالو هل باط هير لعن ملاذا هنا فرهاظهاشالا ف همالكف هير لعاذا لاا
 | تاطاهعسا صد لكواذاالا (يسماهءانهلوق) اديدشراص: ةخهط ىندا بنعلاريصع نم حطام ب رغملا
 |١ لوقين ا لثةلو ملا انثتسالا اذ هرك ذنمددالو ىزعلاق امهلافالخ مامالاد_:عم ف خأ نيدلا بر
 | اهعاناذاهركالىأ هلوق) ةرشاملا'نوكب ال فرصنيق لطأ اذا عسملا نال ءانئتسالا اذهل ةجاحال
 1 ىلع نغعلا ىف لسا قح موقتم لاسم سدلر#لا نال ل طايل قالاهجولا ىف عملا نا قرفلاو (رفاك
 ا رذاكلا ق- ىف موقتم لام هنال علا مص ىناتلا همجولا ىفو عئابلا نمد أ هل لصالق ىرتشملا كلم

 | مالكاوةالصلا بلع هلوقل (تامد "الاتوقراكتحامركو هوق) ذخالا هل لف عئابلا هكلخ |
 ارغب رارضارب غنم هكلم ساحدهنال (هءسأبال ذئنهغل هلوق) نوءلمركحملاو قوز رمبلاجما
 ”الرضأ ناءركى أ (ليصفتلا ىلع هوق) ءزلغلا صبرتلىأ (ءالغال ماعطلا سدحراكت>الاهلوق)

 ١ مدوعلايقريعفلا ريك دن باوصلا (اهعبنع عنتعو اهتسيسدي ريوهو هلوت) رضي ناهركالو
 ْ لهأب رضا ادام ةهاركل اوهوتنا وج ااذه ع استملا لاقأ (حلاسال ملاذا اذه هلوق) ماعطلا ىنع
 | ءاوسهركبهنان موقعه سلادااماراختلا ىلةرعسلا سل لدا يدمة مرض ملاذإ اعف ةهاركلا مدعو ةدلبلا|



 1 سه تلال

 ةفرصةرذعلا عسب ورردلا نا ان رداستل اوهاذهو ةعصلا عمانتام ةهار هر كلاَس ااردارب نأ لح
 أ هامواخم ميلا ىف صو هوو هو عسبلا ةعص مدع ةهاركلايدار ا 0 هنالك ق دجال ا

 عييلانالس فزردملا مالك ىف ةهاركلايدارملا نارهظ م ةيلالنرشلا ناك للا ةحصلايدارنناالا| ٌْ

 ثدح لاري امح راسم لل ممسو تلق ةيناخما فاك لطب وةرذعلا عب ورك انضش لاف اذهوأ
 همالك ىف :زاوحلايدار مانا ىلعءانباسهعي . زوم ةاطولخع تناك اذاهمالد هلا يرذعل اند.قاغاو لاق
 هركسح ذاك اهب عا افتنالازاو- نم مامالا نعىو رام ىلع سقماهع زاوكلوقلانالل اال ةمصلا |

0 8 
 ةهاركلا يحال لا ل ىفاقتالا

١ 

 ٠ هى دار تح فرع :الو
 هرخلاهكن ازو ىوحادمسلاهرك ذاك ةرذعلاوربدتفرها ظرطن همف عملا هدص عنعالام ىلع

| ْ 

3 
 رو تا ل4 ثم 1 مدان فرطلا هب عمت بابن نمزاحتووف همف هرخا نوقاءاوناكمحتالرا ديلا ءانف ىلعءرذعلا قطن واهفيفختا

 اير ل ةرذعلا نا نم اسصملاةرامعن مد فتسا|ملاقي ناب حابصللاب زعم ىبهتناتارذع عمجاو فو رطل 7 53 :
 ”لاغيإ كة عامج لوححلا مالكه .ءلع لد ىذلاوهو ىنانلا ىدنفا حون» 1 اي لاوقادحارادلا*انف ىفزاممءرخلاف دقي

0 5 
 اوناكممئالةرخءطئاغلاىعموتارذع ع حلاو اهتحانورادلا*انفةرذعلا ىلاةثلعشرابلا بحاصا

 ' امج رز عام كف( زا رادلاءانف دقن ة-ةردعلاناهمالك لدذ ىدن ذا وب ةمالعلا لاق ىهتنارادلا ةد فق هنوقل|

 لرتشملا لمس نم سوماقلا بحاصاهلعجو لق فراظلا مساب فو راظملاةيهت ن م ن و اطئاغلا ىف | ا

 هلو - 1 نيحر سلا حامصملا ف لاق ىفاقلاو محلا راهرسكونيسلا فب (نيقرسلااالهلوق) راصتخاب ني

 مع ا 5657 لفات رك احا يس فاقاو افا ءو فاكلاب نيكرمس اهاصاوة معا ةلكأ|

 ليي 16+. كج عم)ب / 0 .علاهرك ذام لعن ورلا اوه نيةرسسلاو ىوج خفل اننيلعف د قفل مازال ةيماا

 2 0 فالغأل هنأ لع اوى يأ ياو رع ءااو تو رلانءقرسملاو نان !اذغلا قثاذا نفئوسصلا ءاضالاوبسخلا /

 1 6 00 كر ل لاقاذ- هو اندنع نمقرمسلا ع.ب ةهاركمدع ىفافالختر املو هصنو ةيلالينرمثلا ناك نقرسسلا عسبب زوجا

 5 4 1 ركن ريغ نم عع راارا ك2 ضرألا قهنوقلي « مهناف هاو عفتنا أو نعبرمس ||نواتالوئدقو قاكلاىف |

 7 .ى(ي 1 6 هيب دقي هناف يحصل ىف نيقرعسلا عسب ئاح رردلا ىف هلوقل ىقعتلا هجو ىلع كلذ رك ذى هتنا فلسا نمدحا

 ناهس 0 1 ا اره ءلاو لاقهداز ىمزع ضارتعالا ىلا هةيسو كلذك دلو جيمصأا لياقم ىلع هع زاوح مدع ْ ٠

 هفرص بح همالك  هسشتلاو نيقرسلا عييبك مول ع يعصلا ىنعص "و هناقولا بحاص لوقرهاظ همهوت |
 تاهو : 6ن أ
 < ايي“ رظن نةرمسأ الفذ ملا لوق ىنعماذه نو كى 0 دن نأ .الهلو3) ىوتنا ةصلادرحمملا | ظ

 وأى كلر. كابر هعمب زوحالف الام نوكيالف نيعلا س د هزال (اضأ يرسل عر رجال نتاج الراس ىوجأ ْ

 كير واي م 7 عيبةهاركنهدار اانا قرهاظوهو ىلع . زا فا ذكريكتر مغ نمنيقرسل اواو نياسملا نانلوةرذعلاكأ ْ

 اهرب. دحر رف 201 عنمو لا ثمح ىوجا حرم فام يللدب هتعص مدعىأاوء_زاوج مدع فذصملا ملاكى ةرذعلا | أ
 7 ا دا ارملاناملعب هنمو حتاةردعلا فالح لو اموهذالاموهانلق ةرذ_علاكهتساحفل نيةرسلا ع ىقفاشلا ||

 0 ةصلاردارب ناالا لاق ثدح ةملالينرمثلا ىف هرك ذاملافالغخ نالطملاوهرردلا نع ساعه ةمصلا مدعب |[
 : كلايريب تاز م كيبل زلاىفىذلا (ةصلاخلا رفع اي عافتنالابس أن الهنا بعسوب ىنأ ن نعوهلوق) همنتف لحنا | ْ

 مع كلا ىاتحخ ادقف عنملا باها ىف رخص نكل ىنيعلار دنا هعبتو ىلن زلااهسصو ما ةغنح ا نعوأ]ا
 0 ءارششدل هلوق) ةءلالمترشةبادحلا قاهيدمقن لو قاكلا ىقةيلغلايدنقاذكا (ايلعباعهوقإ |
 ىلع ا ريم نوكحب :نا طرش تالماعلاى لوقمدحاول لوقو همفهل عزانمالريض ريسخا هنال (ئا ظ

 تارعا ناسال ىعفلحاذه (خا ىناكو لاق هنوك لاجاهعمب رض 1ىأرف هلوق) ىلب ز لبق نماندنامأ]
 2 0 #اىنع (ااس رتشالاقولاذكو و هاون) ىوخأل
 ناكاذاامفالخ قداصهزاهيأر رك او ةف”ريغناكنا اذكو اهأطب واهمرتش ناهعسوةقنناكتاإ]
 ةلاكولا نم (حاانمئشب رك ريل ناو هلوق) كلذ نمايثل ضرعتنالْث بح بلاك هناهنأر ريكأأ]



 : ١ ةىهجت 2

2200 1 
 - ل 3 0 د 4

 . (نيعملا تف نمثلاثلاءزحنا) 00

 ١ هللا ناقد هرك أ, نيكسلابزمخحا اوعطقت الءاحو هسونال هدودءر كك اولاقو هن لوو هحاص عدي

 | زو الو هماوا وأو ا معلاوأ نآرقلا هلع ىذلا.ذاتسأو ا هنم ل عاءاحاذازئاحئراقلا ماقو ردهم أ

 | قامهفلاضو ىواتفلا عمج ع ةيلالنرمث فارشش لاو هلجالا نم ىفاسملا ناك ناو مهريغل مامقتلا |
 أ عئراقلا ماقول اذكوهلا هطعت دعما ىفرخ آل موق,نأ ءركءالللاقثدح ىدهازلا نعىناتسسهقلا|
 || عاش هدمقيلو هريخا ئراسقلا مامق ةهارك مدع قلطأ هنا ةغلاخملا هجوو هلاىطعت هتءارق لالخىف |
 للعو ئراةريغدصلا سلاسل ناكو لام مف هقلطأو دهسملا ىف رخ ال موقبال هناداسعل انك نعىلقن |

 | هلماقيالن مم مايقلاة .ووركملاا او هركحيالهري_غل ماسقلا ناران "الا لكم نعل قنو سردلا
 | ةيلامو هارقفلل موقبالو هل موقب*امنغالا نمدحأ هلع لخداذا ناكلاق مسانتلا أ شلا نع ىجلزلا فو
 أءارقفلاواوررمضت مهعطعت تك رتوله ميلءتلا من وعقوت ءامنغالا نا لاقف كلذىف هلل يقف لعلا
 ْ معلا فمهعم ماكتلاو مال_كاو ل اولا باوج ىف نوعمطب اسغناو كلذ ىف ىنهنوعمطبال لعل ةماطو
 ىروثلان اف سناكو ىيأن زلاةرامع (هنسملاعلادب ليمقت هلوق) م1مامقلا رتب نوررضت الف هوحضو

 ملاعريغلدبلا لسقت ىف ةددرال هحرمثو ريونتلا ىفو ةنسلداعلان اطا دااوأ ماعلا دي لمدقت لوقب
 ٍ دارأو ىهتناهرت" امندلا ل.ل ناو زاح همارك او همالسا ملف ءتلنا اهرحلا فو ىتحم راتخحناوه لداعو

 ظ

 |هف) ىايرةيحلاهيدي ريهنال (رفكالهلوق) ىلي زنئولا داعشي هنال (نامك آهيىفارلاو
 || ز-احالدحاو نو ىف هب اص لج رلا عجاذ» نأ ىهوابتع ىنهئالبةعماك ما ءركد اذك" (هتقناعمو
 | لاقو شارفلا نم بنان ىنامهنم لكناكن او لسجرلا ةعجاضم لجرالزو <ًالريوذتلا ف لاقو امد
 | هتأرماعماك هريغوبدالا ناوبدىىلاق هنالرظ: هيف ةقئاسعملاب ةدماك-ماريسفتو ىلشلا ةيشاح ف
 حلا ةعماك- او ةمعاكم لا نعلسو هيلع هللا لص ىنل اى م ىئافلا ىف لاقو اهلمةةأرملامءاكو اهعجاض
 نيبام لبقوارفعج قناع مالسلاوةالصلا هيلع هنأل (ةقئاعملاو لي.قتلانسأب ال فسووبأ لاقو هلوق)
 قئاعور فعج مودقب أريج تغب رسأ اذاسع ىردأ الللاقو ريبخ مف دنع هشدحن | نم مدق نيح هند. ع

 انضعب قناع أاناقفال لاق ضع !انضعن ىنحتيأ ثد دحامذو كلذ لعفت ةباصسلاتناكو ةئراح نبديز

 ةقئاعملا نع ىسهنلا ىفةريثكث يداحأ درودقور ردلا ىف لاق من لاقاضءبانضعن عئاص,أانلقفال لاقاضعب
 ١ لعامأ و ةوهشلا هحو ىلع نأك اماهتمءوركملال اف ىديرتالاروص:هونأ مشا! ىفوواهزب وحتو
 ا

 أ

 | لقت (ةث) ةينقلانعردلا فاك هيدياتلكب ةذءاصملا ف ةنسلاو ىلب زاق رف نأ لمقامفرغغالا|
 هداتعاامو ىلثل!ناهشلا حرش ىف واف لصأ ال تاولصل | بةع هكاصملانا ىوونا|نعهتشرفنا]

 الامل ل صأالتاولصلا بقع ةقءاصملانأ نهىوونلا نعهةشرف نبا هلقنام لاقب نأ قي تاولصلا
 هراك ذا قيوونلاهدافأ 5 ةنسح ةحايم ىأ ةعدياهنا نهى قامو ردملا فلاقاذهو. ةهاركلا ىذتغ |
 حااقفوتئني سدلرممعلاو رهف دبا: ان م عمهم احرمش نعى ةنامل مهمل ءولاقءريغو
 | لاعقالا كلنرثأ نال ءامولاو سللاو برشلاو لك الا لصق نءعسبلا ل هفرخأ (عميملا ف لسصف)

 ناكالاصتارثك |ناكامنال ناسنالا ندس مل
 ني 7 و ل م و حم و

 هك ها

 ل

 : أاوموه النأ مهتذمالت فلسا اىصرأ اذهو لاق ىبر تدب قفومظعتال مالا اوهالصلا همع هلو ةء كلذ
 ٠ || مات ادنعدص-ل ريغ ماسقلا مانا مز ىف فروعت امزاوج ىلا ةراشا همفولاقاوسرداذادصدملا ىف ممل

ق) ىلشلا ةيشاح ىف كزئاح هباف هنع ذحخأب ىذلا هذعشو نيدل اولا ادعام ل داعل اوملاءااريغب
 : | لعافلاو لو

 || بقعةشاسلا ىف ةلاسر ىالنرشاو هب سأ: الن كحل الص الفرممعلاو عبصا (ةالصد عب سانا



 م

 اهضقب واءارمشلا لدقعئابلاوهاهج وزىذلاناكنا (اهضق وامرتشا مهلو:) ناذضاق ن عىمزعألا

 يدم و لا

 ةربخذلا فامهدي ود و هفالحتراتتخ ذيادملا بح اصو ياشملا ضعب لوق ءارمشلا ىلع ضقت معن طارت

 ءافتك الاو قالطالالوقو لوخدلا نود ض.ةلا مّدقَت طارتشان لوقو ءارشلا ىل-عل ومخدلاو ضنقلا
 نع ىسدقملا:ركح امنا ملءاو ىمدقملا نعىوجلوالا فالخم لدعأ ىناثلاو عسوأ اذهو دقعلابأ

 ىطانلا نعى رغصلا قال فلاذم ندلارمهظ ل اوةءارشلا ل_ق لودلا طارتشا لع ثدح ناخضاقأ

 ىناثلل فاشلاو لوالل لوالا مالا بدترت ىلءرششت همالك ىف ضدقلا لءقاهج وز مت اها ارتشا ناكناأ

 امارظن هم رشنلاو فالا نمورئاظت قض .فتسا ا هنال باد هلا ىناكواولابفطعلا باوصلاو هلوقو ىوجأ

 نالفاناثامأو ىلوا ناكل حلا ىلوالاو لاقواف بر وصتلا ىضتة,الةضافتالا نمءرك ذام نالفالوا
 وهو بي سلادو+ ودتعهنال (جوزلا قاط» م هلوق) ريد ةفواولا,ريمعتلا عم مقدس ال حراشلا مالكأ

 نال كلذ هب لح ناو*اريتسالا هيلع بحصالالالحاهج رف نكلاذاضمةلاردك لا كلما ثادعقسا
 اهض.ةفاهارتشاناب ىجان زلا فاك ةلاحاكإت ىفربغلا دعم تناك اذااك بدسلادوجو ناوأ ريتعملا
 ىرتشملا ض.ةدعبامقالطلا,دارما ن وك قر داظوهو هنودي:طولا لحامتّدح تضقنا مث هدم ىهو

 ةيلالرئرمثلا ىفاكد نعنتّداو راعصأ ناهضيق اذاءارمت_سالا ىرتسشملا ىلع ناك هلمقاسوقلطولف
 هذه ىاهارتشا هن كر اصدقعلا دل زنعدقعلا كح ض,قلاو اهضيقاناذ ضبقلا لق !هةلطاذا هنالأ
 هو 3 ذاملام» ناو ىوتناناذضاقو هءانعلا قاذك»ا اريّدسالا همزامف 3 ءالو حاكذ ىف تسدلو لاحت

 ةمالعلا هلك_ثتساريغلاةٌدعك كلذ دعد لح ناو ءارعتسالا هماعسحال الالح نك-ملاذااه رف نانمأ
 ةلاحابض.حاوفتكح امان ةسوملا طباضلا ذه ىلعدرنهنان ىوهلا هنع لقنام ىلع ىسدقملا |
 ىلوا نكلرردلاىفائاحاكن ناعمال ناتمأ هل لاتول (ا راع ناتمأ هل هلوق) رعاك اهسعحت
 عج نالاةمر-اتاو (امهنمةدحاودطو مزح هلوق) احاك:امهندن عجل ازو ال نم نيةخالاريغ ل مشتل
 عمج اهيدارملاو فلسدقامال |نيّدحخالا باو عمت نأو ىلاعت هلوذ قال: ءالزوحالاْامووا احاكنن اهوندن
 :اعأ تكلمانواىلاعت هلوق هضراعن الواد قءواتطو تامرحلا ىلع فوطءمهنالا دقو اًمطو اهرثدب |
 هب ؟امهتلح أودي 1 امهتمرح للاسقف امهنءلمس نمح هنعدهللا ىضر ىل عنع كلذ ىو مرد ميجرغلا نال |

 هلعف بحعال حابملاودك رث بح مارح انا جيبملا ىلع مرح يجرت هج وو مرن حلا لاقت نيتي الاالتف
 جرذ مر ىتح هيلعاتمرسلاقوو ل٠ زلالوق عفدىلاهبراشأ (ني..تلا ىلعال هلوق) ىناقتالا نعىلش |
 ىعاودلا نال (هيعاودو هلوذ) ىوجت -ةامهاد> !الهءلعن امرحامهتال نس>أ ناكلامهادحا

 امهدنءأ زحتنال هنالرهاظف امهدنعامأ (لكل | قعتك ض عملا دعو هلوق) ءاطولا ةلْزْنع ءطولاىلا

 هدنعتئاكملاك ضعبلا دعم نال جرغلا هن رح نك ارح ناك ناو هنال ةفدنح ىأد نءاذكو
 رص ملفاهح رف ىلوملا ىلع مرع# لودلا, هيلع يت وذعلانال(هءفاهب جوزلا لخ دينا ال اهلوق) ىايز

 ةورمش نعول عادول و اءاقللادنءاهّدحتو أ ةأرعا مفةأرعال سقت هركيو (حلا لجرلا ل. قت هركو هلوق) اعماح
 لداعلا ناطلسلا اذك (ملاءاادي ليبقت هلوق) ةيناخاو ةمئقلا نعرد لكلا دنءرئافسربلا هحو ىلءامأ
 ركو ىنععلا هرك ذهفةصخرالومو ركموريغقلاذاهسفندي ليسقتوراشخالا نع ةملالترعشلا ناك

 مّدقتوهنع ىهنلادو رو نمىقأ.سامههجو و بهاوملا نع ةسلالبنر ةهريغوا ناطل لل ءذغالا |
 ناك هنارعنعىورنكل ةعدب ل بقف فهلا لسبقتامأو ة-.عكلا ةيتعودوسالارحتا ل.بقت لا ىفإ
 لل قزم ل.بقتو ههحو ىل_عهصسع و ىفوسملا لقي ناذع ناكو هلق وةادغ لك فجل اذحأب 0
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 حاكسلاو ةياكسلا نيب قرغلا بلطنف هنلعو مهقالطا هد غباك ضد ةلاوءارمتلادعب ى رتشملا ارمتاكب ؛وا
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 ىهو ةضمح بحاولا نال (اهئانثأ ىفاهارتشاىتلا ةضم لاء ئزخمالو هلوق) ع .طموبأ هلغل لاقا ذهلذ
 عيب ةزاحا لمق عم ل ادعب اهوحتو ةضم نم لص احنايدةعدألاك (ضيقلا لق هآوق) رردةل ماكل مسا

 7 ارشاهم ترددت اءارمشلا قضدقلا دعب لصاحاءالو ى 0 اكناوىلوضغلا

 اهيتاكو ةماسمو |ةسوكم ى رتشا نان ةمتاكموا ةمسوحم ىهواهتضاح ةضحأ ارت و كمملا ءافتنالا م ع#
 دنع بالو كاماد عن اهدوجول ة مناك لا تزعو | ةيسوحملاتلسا مثتضافءاريتسالا ليقءارم غلادعب

 رادخ اهءابول مثالا ىلعءاريتسا ال ضيقلا لبق عسسل لاقأولو ة.ناخ بصاغلا اهعسملاذاةبوصغملادر
 امل نأ تش ةوداو أو ردم حاولا ذكصو هكلمد ءاهحورت مدعلهرا دك هلطنأ مث تضف ىو

 زدهيوج و راتةلاف هل.ق ناوءاربتسالا دعباهجو ز ناك ن | لوحدل الة حوزلا اهقلطولاذكو ىرتشملا
 ظ عئامللاوثطو لح مدعلاهشرعتس ملامّدع تضممم !مضيقو ريغلاةددعم ىرش ةملالجلا فو تاق ىجلب زلا نع
 : [هّئطو لح مدعنءاريتسالا بوح و مدع ليل ن 2 ةملالحماف هرك ذاملوقأو ىبتنا بدسلادو>و تقو

 1 2 ىاشلا ىلب راما امهريغو رردلاو ةيلالينرمثلا فاي لكشي بدسلادوحو تقوعئاسلل

 لأ عئاملا ثحأ تناكناك انهمرح نموااهثطاو نبا نمةيرعشم تناك اذا ام ءاريتسالا بوجوباورمم
 5 لعمالكلاف هرك فدسام هيلع ل دب وىرتشلل هياوص عاملا هئامو ل- مدعل هلوق نارهظ مت عاضرلان د

 نم قساملا.نا قنجوزلا قطب مث هلوقدنعءاريتسالا طاقسانحراشلااهرك ذىتلا ةءناثلاةل.حلا
 هلوق ع نمردلا مك ىفعقوالانالخ ناوصلاوه بصاغلاهعس لا ذا ةبو صغملادردنع تدالو ةإوذ

 | بصاغلااهعسملاذاابوجولا مدعدسق: نم ةيناخما نعمهضعب هلقنأم هلع دي بصاغا|اهص: ملاذا
 ١ بسغلاب لعى :رتشملل ناكن اوءاضرواءاضقب هنمد وصخملا هّدرتسا مى ممل سواه عاب نأف لاقت

 : ءارعثلا ثقو ىرتسملا لعب[ ناواهأط» موا بصاسغلا نمىرتملا اهثطو كلاملا ىلع ءاريتالا تدال

 ام ىبهتنا ب ناسدتسالا ىو بحال س ايقلاىفاهثطو ناوءاربتسالا بالا هأ طب منا تمعابلا
 تماغلااهأط» :ملاذاامديقيلوةيوصغااتدراذا ء اريتسالا ب وجو مدعب حي رمت لا جاب انتر

 ا ا ل ل ا ا ا حا

 تو نآل"ارتسألا بجو ثيحىرن ل اهئاووداومأو اربد م عاباذاهنا نم قم ناسع لكشالو

 هلوق) قرفلارهظو ىنز هضدخ“ | بصاغلا*طو فال ءاريتسالا بحو | ذهلف فز نكج ىرتشم ا

 || ىوحلادملالوق طقسفانتعش رك ذاذكض قل لق كلل با.سأدعب ىأ (اهدعبةلصاحلا ةدالولابالو
 0 تسلانال (فسوي الفال اوق) ص.ةلالمق# ارشلادعب ىأ هدعب هل صاحت اةدالول انألو هياوص

 3 انالخ(فسوب ى ادنعدلوق) هبدس بسال كح اذاهيدتعي الن مز الادوجو لمقو د.لاوكلااثادهتسا

 34 | تدك لول امورنا ةاعرملواعرتيإ داملا نا ءاذا اعف فسوبىنأ لوق هيذو أ اود ل

 "|| تبأر مل غنلامهوتلد<لوقيءاتفالارهاظااو هر ىتةبامهأب كلذلعيلولف تاق ىا: زاهبرق هنارع
 7 ممىرتشملااهتاكحي نا بهاوملانعةيلال,نريثلا ىام لمح لا نسحأو هديفبام ىدن :ةأحونةم ثاحق

 3 ناقبهنعر هتف تيرقن مكموالاحرمثك يل ام ىلع تناك اذااصوصخ لاقاه اضرب مس“ 2+ ءفقابذمق 3

 1 لاق ث .>ردلا عمرب ونتلا نا! فلاخماهضمقب مث هلوقب هددت نم ناهربلا نع ةملالمن رمل اقام لاق.

 3 اهجوزتناهلوق) و تلا لارأرا نه رانع وت تنازل ل تيتوبتلا# ص ءقلادع

 5 جف ارم ةلايذاءارشلا دعب ضيقاذاد فالاه ىجان ىلا ىلاقةءادلا قاذك (اهرتشم_ متءارمثلا لمق
 0 ءار ارمثلا كك ض.ةدجواالثل ارم هلال 3 ضن .ةول ديفراسغاوءارمشلا عك ضيقلاب ا يل حاكذلا

 دئعدسفي حاكنلا عالم نالءارشلا لف لدن نأ طرتشن ى دنع ندلارب هلم لاقو حاك- :لاداسك كعب

 الوةدوهنمءارشلادنع ناك ”لف نيعل اكلم عماسبال حا امنا |كلمناةرو رمضءارثلا ىلع اةءاسءارعشلا
 ٌ نيرخأتملا ضعب لاق ذة ءاريتسا الخ حاكت لاداسفدمن ةذم»م [مموكلهل- ةاهم لءدازاام فال م

 طارتشا
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 نوكي نأ نمل ذتل ساطوااب امس نا قذعالو ساطو اناس ثن دحلا,تدثامناهنانبمجاو بانالا|
 ملا صتةعالذ ىأ رردلا قاذك هكا صة:ةءالفامآعاكح مالسلا هيلع ىنلا ى>اذه عمور كايفأ
 هءاوص ل جر نماهءاباهتدعءاضقنادعبو رردلا ىف هلوق نكل ىز ءهركسذ أك هدكحلا هذ دوامي

 اهئامو لحل ءارعتسألا وجو ىف كشالف امتدعءاضة:ادعباهعاراذا هنالا_تدعءاضقن | لقو
 ! نايهلوق نوونتساه لاقل ناقن ماب سقلا تءان لحنا نالددعب هلوو مقتسل او لغشل امهونواهالوا

 تبحاص نمةدابز لج ر نماهءاابتدعءاضةنادعب واهقلط مث هنم تان ل+رنم هتماىلوملاجوزأ

 نا ىزعىلوملارك ذا وةدسةمةدارز ىو ىدنفا حوف ةمالعلا لاق دع ثلا ردص مالك ىلعر ردلاأ

 ىلش نا ىلوملالاقو ىسهتنا ماقملابحاك ذل كل! ساسمالوالا سدل نيعل كام ثادعتسا ىف مالكا
 لاج الات الوان عم لبر نما ءابا ممدعءاضقنادعبو هلوقد»ي بسنلا تبان لسا نال هلوق ىنعمام

 هبلع ىذلل ةعقو هب تناك ةكم نم ل>ارم الث ىلععضوم ساطواو ىهتناّنولج نعضد ناّنهلجا
 ساسقلاو سانقلا الخ ىلع لاح عجب تحت نمةان.ملاءاملابىلامحو هيانعلا نعانذمش طخاذكمالسلا

 ىلع كمل اريغىاهءوقو لق< وا ءطولا ىلا خاض ال عاودلا ةمرح نا معا (اهسلو هلرذ) لئاو>

 نالىاودلا مرحتالمهضعب لاقو ةارتشملا فالخ ىجلد لا ىفاك كلم اريغىفاهعوقو لقحنالا ذكو ءاطولا|
 لاهت>ال مار ءامولا نادرو ىعاو دلا ىف مو دعما ذهو بسنلا همتشد وءاملاءاملا طاتخالا مرحاغا ءامرلا|

 هئداطو نارهطفاه درت س هناقدلولا عاملا ىعداف عسملا دنعالماح تناكن ياض أريغل اكإمىف هعو5و ْ

 رهاطظ ىف ةسسملا ىف ىعاودل ارك ذتّْلو رردلا اكىماودلا فاضي أدوج ومىنءملااذهو ريغلاكإم فداص
 ىلرح اةوعد محص» ال لمحر هظول هنال كلا ريغ اه ءوقو لع<ال هنال مر الا _متاد# نءوةناورلا| ||

 ىهو لصالا نم كلا ىدعت ثبح كلذ لكشتساو ةبادهلانعةءلالمنرمثلا ناك ةارت_ءلافالخأأا
 راتءابكلذ نا.سء>او اهتودةد-لاريغىف ىعاودلا تموح ثي> ريمختباهريغوهو عرفلا ىلا ةسسملا

 تاوحلاف سانقلاب ناكن اىّدعتلا ناامهدح ا نموجو نمرظن همو تاّمكلا قروك ذملا ليلدلا ءاضتقا
 ءافتنا مزلتس طرشلا*افتناو هعضومىف فرعاكساسقلا طرشش ريبغتلامدعنال حفادريسغ روكذملا
 ناف كلم اريغف عوقولاوءاضفالا نارمأ ةمدسااري_غىف ىعاودلا ةمرح ىل-ءلدامن ا ىناثلاو طورشملا

 5 رطباننه ةيدعتلا ن انهنع باح نا نكي و طامشحالابذ حوت هم هرحاذا لوالي مر تلف ىناعلاب م ردت

 ةمرس ناانهه ليلدلاو همدعلهب قمل نكي ل لءلدل كح ةلالد ق-الل نوك<ن ادعسنالو مّدقتاك ةلالدلا
 ادداو ارمأ ةدسمل |ىناهتلع ناك الل ءاهقفلارثك او ىيفاشلا هءىلقمل هقدهتباملااذهىق ىعاوذلا

 ليقاهئطوولف (أريتست ىد>هلوق) ةيانعلا ف اذكَت .ريتعا ادضاعت نارمأ اه ربغىقناك انو ريتعت ملأ[

 عئاملا ناكن ان (ايدصوا هلوق ) جنا او ةمحارملا نعةملالمن رس كلذ لعن هبلعءارمتساالو مثأ ءاريتسالا

 ةسانوك نان (هوحتوا هلوق) رردريغصلاهدلو لام ن مى رتشا اذاكحنا اذكوهصووا ىصلاانأأ

 هلوذ) ةس الار مشلىلوأ ناكلاهرغص نم هلوق فذحول (اهرغص نم ضيدتال تناكن اوهلوق)
 تسدلاهنانيتق ىأ (حتاريدقت هك سدلو هلوق) ىلب زاهعقاو (لماحكتسدلاهتانيمتاذا ضلك
 لاقو عجرمث سوني رهش لوة.ناك ادهم نايانملاىذلا (لال وةيدجم ناكوهلوك) لماحبأ

 هلوق):انولا قرح ةذعنارابتعا (مانأ ةرشعو رومثأ ةعبرأب هلوة) ىوجر ردعلف ةسثعو رهشأ ةددرأنأ
 قرعتلل ملصن نالفءامالا ف حاكتلاب مهو. لغش نع فرعتا تحك صىتم:ّداهذهنال (ىوتفلا هلعوإ

 :ٌدلاهذهنالهلوق نم بم فذح ىلوال !ناكو ىفناك- || نعرردىل و أ هنو دوهو نيعلا كا ىكمهود لغش نعأ
 ةدحوزلا قوقح ة>وزال نالةيولوالا ه.جوىملا حاكنلا نو دنيعل اكل مىأ هنودوهو هلو ةبراشأو حلا
 عتبط» نبا ىوحلاديسلا ةخعمت قىذلاو هطخ انش ةضسن ىفاذك (ع.ظموأ لاقو هلوق) ةمالا فالخ 1

 مك يت 2 22

 /1 ىلاامعادنوكالف هفةرفنلا دوجول ىعاودلا مرتال ث ح ضيحلا فالخ عئاملا ةوعدو لحنا رابتعا

3 0 

 0 ماا 3 0
 ل



 (نيعملا تف نمثااغلاءزا) 2

 |رهاظ(اهنذابهتجو زن ءوهلوق) رردتثش نااومعلزعا ةم اىفوا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل (ا مذا ْ

 | ىتهدمادهو ءريغ ةهاواةرح نوك: نانيباس,معل زعللاهنذا طارتشاىق قرفال هنا قالاءالا اذ_ه ْ

 | ةرحلا صوصخ هو زلابداريناالا مهالا ىسام# هلعىثماملانهفنصملا ةفلاخم مزامف نيدحاصلا |
 [ةمالادم_!لزعلا قنذالاو لاق ثم> قدق رلا جاكت تانى فدصملاو ,رك ذام:دارالامذه ىلعةنب رقلاو ا

 ارم |نع لزعلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع مهن نمدرؤام مامالابهذمدي وب وددن.- ةفلاخالف :

 نءىلثنامزلااذهىندولادلولا نمافوخ (ملاهتحو زن ءلزعلاز وح ةصالخلا ىو هلوق) اهئذابالا

 ليي ردلا فءاكح ةصاللا فهن مزحام نكل ةيناخما نعةملالنرشلا ىفاذكوىحاولولا |
 أ هدحاح رفكالف رخل اتي اثوهو نا.لا هياغىكربغال زمهابعاريتسالا (ه هريغو'ارمتسالا ىف لصف) +!

 || هلوق) ىوحلاديسلاو اةذعش طضض ذك ةيناخنيلسملا عاجا هيف امرك اهنالرغك قو خياشملاةماعدذع |
 4 0 بلام و5 ) ىنرعلا نم لعد اك اتاطم:ءاربلا تلف ىوغلل ام او ىعرمشلا ءاذعم اذ -ه (مماةيراجاءاربتسا ْ

 : ةبهواءارش (ةمأ كلم نم هلوق ىوج ناطلا ءاربسالا قنمسلا نا ىلا اذهب راش( لا نماه جر ةءارب

  [|املعملوةساواهرجأة سال ةءفنملددواةءاكك لدي ةلوء لاك ك لذوو |حلصوا علوا ثاريمو ا ةمصووا |
 0006 1 01 0 هع روز ردب رخازاد ن اذان < وردةحو لا ءارثوب رخل ة ما ءاتمشاىأ ةماكلمنم هلوقو ةلالنرثورردد رح ارادنمأ
 نم ةارتشملااذكو تقولاكلذىف دق تدسل |نالام_ هدب ةكرتشمةيراح نم هكءر مث بدصن ىرتشا ْ
 0 | اقرغتسمواهنوذأمو هدتاكك«دعولو هصنامد.عنمةارتشموانثملالوةدعردلا قلق اهتريتس همتاكم |

 | مدع ىهتنا باوصلاوهو هما ىلع درع بتاكن اب لأق ثيح ىفاكلا نع ىمزع هلقنام ىذتقم ن>-|

 08 ا هدازىزعهرك ذامىدنفاحونةمالعلا لةندقو ب وصتلاهجو رظنبلف هنمائارشنءاريتسالا بوحو

 11 ماادءنالةنوهرملاتكفواةرحأة لاو اةيوصغملا تدر وا ةقب "الا تع>راذا»اربدسالا تحصالو هرقاق

 ا ا عج يايا ويف ىلا م

 ا ا ع يووم

24 

 2 يا
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 3-5 ب 5

 هي ( دج د طمعا كحل

 ًأرادىلاتقءاناف اهالومىلا تعج رم مال_.الارادفتقب أ اذا|ذهود.لاو كلملاث ادعتساوهو بسلا
 . || امهدنعو كلما ثدحي مفاهوكلعل مهنال ةفينح ىأ دنع كل ذكف وج ولا نمهجوب هملا تداعم بر لا

 ' || تعج راذاا ريف بوجولا م دع قالطا نم أب زلا قام نا لعب هنمو ةبانعلا فا ذك اهوكل م مهنال بح
 | نك ناف هدنعتضاحامدعب هلنوذأملاهددع نم ىرتشاولو مامالا به ذم قعالا ىذنال قالا
 "|| قرغتسم ند هلع ناكح ناوءارشلا تو نهىلوملا كلم ىف افوخدإ هضم اكلي زك ند هيلع

 0 اهعابولو اب ز همدعو كوملا كإمدوج و ىلعءانب ةضرحلا كتب دعب ال مامال ادنعو امهدنغءذكفأ

 ١" || ناطضاق نعة.لالمنرشانودم نوذأملا نكمل ناو اهؤارعتسا ىلوملا ىلع ناك اهضمح لمقهالول نوذأملا

 || الو نولج نعضد ىتح ملامح طوقالالا س اطواا ايسىف لسو هيلع هللا لص هلوق) (حلااهؤطو مرح هلود)
 أ هنالديلاو كللاثودحءارمتسالا بس نك ةدسملا ىفدرو ناو ثددحناو ةضمح نأ تسي تح حلامحلا
 [| نال .ةاسهئطو ولذاريغلاءاعهؤام طاتالٌثلم>رلاةءاربفرعتلءاريتسالاو هءلع صوصنملا دو جوملا

 ||| طالتبخال | نعماملإ هناص فرعتلا ب> وف هريغ نمو اهنمهنا ىرديالفدلو تءافم> رلاةءارب ف رعت. |
 | هب رتب موقب نم مدعل كل مقدلول !ىعري الها .ةشالا د :ءهنال كالحلانعدالوالاو هامتشالا نعباسن الاو

 || ناكن او كلملاددوهو رهاظرعا ىلع < لاريداف ىؤحخرما هنكل هم_هوتولغشلا ةقيقح دنع كلذو

 ")| حما ةكح ناف هوو ارك ةيراملا نوكن م ق.سام ىنعب ةدودءملارومالاىفاكامولعم ىلوملاءطو مدع
 ]| ىارت نكحادرف لكى ىىارتال تناك ناو ةكسحلا نان ضرت عاودرف لكى ال سذحلا ف ىعارت
 1 تاثدلولان وكب نأب هنماهدلو بسن تدثءال نم ةارتثمو ااركم همالا تناك اذاف ةطو ءضملا حاونالا ىف
 || لجر نماهعابامتدعءاضقن | لقو|عقلط مثدنم تامف- لج رن مهتما ىلوملا بوت ز نايهريغ نم بسنلا |

متشاوهاسملا طالتخا مزانالو تسذلا تدان لحنا نال ىرتشملا لعءاريّت_سالا بحال نا تش ناكسف
 : ها

0 

 ةيلا» محب و ير ل ا يح كا



 (سع واهدقتواينط و اهرهاظىلاال 3 (نيل مالثم ىلع) اهةضعو اهثاسو اهرةصوا هسأ روز هم ردت هو ىلا ىل- رارظن ىأ

 امعاو(هنلار طلال حام) همردغ ند حاولا ىنىلاق (ةلت) ىوج ةداعّدطأ اذا معا ف دنمج رحلاو هش اغلار اهظاهمفاضد او انَعْؤم ْ

 :ىمةوهشلان ءأاذاسملاورظنلا حاس |: ىونزروضقلا ىلا ة.فلاو دحن لهالد لاو ىنزلااوب رقتالو ىلاعت لاةزال | ل هالرصقلافرمهقد ودع ىلا
 هل ل الف نم ءأبملاذااماواهملعو هسغن هلوق) ىدنفاحون ىهنناامهرسكبءانزو ىفز زي فز سوماسقلا ف لاقو ىمتناىنانزدود هلا لاو

 اذاف نوبرفاسوولذهنأ هالو كلذ (هيلارطتلا لحام همر نم سعو هلوق) ةنيزلا عضاوع تسيلاهنال (اهذفنوانطب و اهرهظولاال
 الف لازئالاو باكرالاىلا تحاتحا | لة. مال_لا هلع ناكوةطلاخهاو ةرفاملا ف كلذ ىلا ةجاحلا ىتةدقلرماك ةدنجالا نمال لجرلا نموا
 ذخأب واهات ءارو نماهسع نأب سأب | لح .ر لبق نملاقواهقناعو اهام فاجأ ريرغس نه مدق اذا ناكو محامي رامادعا ل وقن و ةمطاف س أر

 نم اذا ارتحقام نود اهر يظواسيئط هيوهمش ن ءاناةلذملات ا. قابس ةررارط (همر هك هريغةماو هلوق ) هنا ةيتع لءقاماكف هما

 ١ ا ىلع ف اخناو :ىوشلا ىقاكمامالا دنع: اعستسملاو رردلا قاك ةمتاك-لاودلولا مأوةريدملالوانتت ىشور :.الفالاو ا بتوهشو
 نام كلذ بنتي اةاكشو أانظوأ انمقي تاوذى امك امةرفاسملاو هول التو (حتادملار ظنلا لص ىذلا عضوملاكلَذ سم هلو هلوق) ىانزلا

 كلذ نع عنتماهسفنب بوكرلااهن كم رتسلانمدعناوةروعلاىنعمنالل ارئالاو تاكرالا فاهج اع : ناهل سدل ان اثم ضعن نعو مراحل

 باشلاب ف قلتي اهنككل ناوالصأ ||| ةحاحىف اهثعس دق ىلوملانالاوملعو هسفن ىلعةووشلا ن ءان ا كالذي سال هنا مصالاو قايةوهشلا ىنعف
 ددعإ ناواهو طعهرارح هءدصتالبك سدكت دق :أرملاة مانا ىرتال اه: :.وابمكرت نمىلا با م ىهواهعم جرخيامرهع دمقالودلب ىلادلب نم

 نوف قرلا مايقلةمالك ةمتاكملاوةرداودأولا ماودحا كالذ نماهعنعلو هبولختو اهد ور لحر

 لع ىوتفلا ناك اتسيفلاو ءّقأت ةبوكلىل زمامالادنعةتاكااك ةاعستسملاو ةح اح ادو>وو

 سدق. ودع ءارش هلا اعلا ىفلاق (حعاءارع ةلادارا نا هلوق) مرخثالب رفسلادلولام و ةمالل لحال هنا

 نمسانلا نموىلاعت لاقدادضالا نموهواض أ تد رتشا|ذاو تعداذا ىرمث هب رشا ةىثلا تد اريل

 قلاقوى هنا هوعابىأ ٌةدودعم مهارد سك نكن هو رشو ىلاعت لاو هللازا ضرمءاغتبا هسفن ىرشإ

 ضرع :الو هلوق )ىدنفاحون ىهشنا ناد ما هذ ىرتشاكمعابو علا بدكم يرش هان سوماقلا

 ىنهتنا ةغلاملا لاح لعب هنءوىلاقر ردلا فاك اهلثم عماك و ىسبتشتادح تغلب ىأ (ملاتغاباذاةمالا
 يىل_- تغلب ,دقو غول لا نودتناكاذا مف حا 3 .ة:امىلع غوابلاانلجولذا سسانملاوه اذهو

 هلوذ) كلذكس داواةلطه هل .ةدح اورازا فاه ضرع ءزاودج غول ايدي قتلا نم مهوتردق هنا ىلءةوومدلا

 ردقبةوهشلا هسفن نععفدي نانغلا

 هنافرتغلاةمأ ىلار امالاامأو ناككمالا
 همر هك مريغةماقإ هلوقب هناكزو<

 لَ مىذلا عضوملا 0
 (ىبتشا ناو“ ا كادارإ ناإ) هيلارظنلا
 سملاحاسي الريغصلا عماجلا ىف ركذو
 كلذ هرأر ريك أناكوا يوتشااذا

 راز ازا تنل ءاذاهءالا صرعت الو) [د

 نيامرتس امرازالايدارملاو (دحاو

 اذاكيذكود<ع لاقو ةمكزاوةرمسلا زودالامتاو ةدكر او ةرسلانيبامرتسن امدحاولار ازالايدارملاىأ (ةيكرلاو ةرمملا نيرامرت#.امدارملاو

 0 مستو عماستاعضوم تغاب ةرلا نيباعرتسلايدارلاو خلا ضب ىعقوواوفشكزوحالفةروعاسبةطبو هر ا نال هرءافتكالا

 ىأ (ىمخن او)دحاورازا ف ضرعت رهاظا ذه ى.وتشتو عمات ادح تغاب اذاكلذكو (دجلاقوهلوق) ى وج ق.سامباوصلاو ةمكراو
 ( ىونحناو) هاتيصع حزنىذلا

 0 6 ذ عطق ىذلا ىأ اةلطم

 لاس الإ نع درا ف 0

 هدنحالاىلار ااا ىف (لعفل 5١

 بوم را ى- ىفانخ اسم ضع صءرو

 ءاسنلاب طالوخالا 00 ىذلا

 ناك اذا ثنخلا امأو 2 أ لّوالاو

 1 هناسل تو نيل هتاضعا ضعن ىف

 امتنع نو الوءاسنلا ىهتش الو
 صخر دقق لاعفالا نم ءىدراا

 ءاسنلا عم هلم كرت فانت اسش ضعي
 ه4لعالىأر ا (ىنجالاك اهدمعو)

 اندنعاوفكو اههجوىلاالارظنينا

 انيملا هر 5 ىفاشلاو كلاملاقو

 هاش نا (اسوس الب هن هان ع) هءام ئطءاولا(لزع وا همر اسم تاوذىلا لحر / يظل 9 1

 لقد >اورازاف اه-ضرعزو اذه ىلع هفسوب ىو مامالادنءرداءتةاوهام غولبلاب دارنا

 رهظ امرصاةردلاورردلا مالكح ن هرهظامفالعوهو ةورمثلادح تغلب ناواةاطم غولبملا

 نأ ارا مث قافنالاب خول هلال ءةواو د>او رازاىفاهضرعز < ةوهشلا دح تغاباذا اهنا ام-عمالاك نم

 ىّدمو لب راف اكن ءديأو ردرحم هلاهذم هنو كج ىضذتةءاس# حاد# لاقو هل اوقب حرا ال ءركذام

 فحءاوسىأ (اقاطمبو.حماو هلوق) امج رثةياورلا هذه ىلءر ردلا تاك رب ونتلا بحاضص

 مهومهراص:|نماوضغ نينمْؤاب لقىلاعت هلوقل (ةسنحالا ىلار امنلا فل مفك هلوة) ىوجالو هؤئام
 دعها ونرةنئاعتاقوةناسلاصودنلاو مهريغو باطخلا اذه تحت نول دق نوما

 هن تدثدلو هّتأرعاتءامولو لزننو قدك و ىهتشن بوس او هلءقام اح ناكام جدنالف ةلةمءاصخلا
 (ختااننع ا ثمصعردةفهلوق) ءاسنلا نءدعسف قاننفإ |نموه لد . لاحرلا نم ث داو ىدذق جوت

 هلوقإ ىو اواننعش ططاذك اذ اشم ضعب صخر ةيانعلا ف ىذلاو ةيناخما فاك |ةاطم عنا مصالا

 ىذلاهلبالال.ةو ةيرالا لو اربغ نيعاتااوا ىلاعت هلود لب را كلو و (ءاسنلاعم م هل ءمالرن ق

 لدي نادعلل ن 5 (ىنجالاك ا هد.ءوهلوق ) هنط همهاماو ءاسذلاب لمبام ىرددال

 الب هلوث) ةناخلاو ةصالخملا ن نع ةيلالين رئاسي رفا بال ناىل اوعج اراعاج سبت ذاربش هتالوم ىلع



 0000 ْ (نمدملا تف ن مثالا رح مو
 0 ا ل ل الراح

 اا 0 كه 0 ةوماتلا "يي لا:«المىلا رن 0 .ةوىتدعاهدب نوداهلجر ا

 لخرلاودر ا !ناكولوهلود 3 :ىوج لما ل لمقر :ل|ىدانق جقرلاب هن ارقمهوتنالد ارح ايلا ا
 افك (ةفصلاهذ حوهو هاوق) فكلاوهج ولاوهواهتمرطتلا هلزوكامىلاىأ ا

 نبي قرفلا هجوو هلع مرت هنال ( رطن1هلوق) كلذؤف كثوأ ىهتش ناهي ركحاوأ : ا ا ل
 ا ومتورشلا تناك لرلا نوتشا اذافلس نقلا هو ةملاغ نوع ةورشلاناهرطتواهراظت || ٠ لا 7 كل
 يود |نيبناسج ا ن نمدو>وم اود -اوتناحن ١ ةاهئمالاد جوال ىف متوتا اذاو ريئاجلا ْ ا , كحال را

 ٠ || نعال قت يلا هناونياسصقلا اناعتساه مرحب ردلا قو زنك نيدن عوف ولا ىلاءاضفالا ىف | انا ل
 0 ءاوس (< كف رو هنمأ جرفىلال>رلا ارطتيو هلوق) قرفلا اذهىلا ٍاَتجن الدش حو ةيناغراتتلا | انا

 | سيلان لنا داو ثنأو كج زعل كرس ضغءثيدس ةوهشربغب وأ ة وثب ناك | 2 1 9
 .|ارعزان ءاكو نام_.ةلات رو كلذ نالريعلادرت نادر: الو عاطتساام 0 اذا ذه 0 5 || ثيدحم هم اص ةر وعملا امونملكرطتالن أىلوالاناالاةيادهلا فاك ىلو أر ظنلاف حامم نايغلاو 0535 ف

 ْ ا حارق س لح ر لأ ن 0 دل صدع ىف عسأب :|نوكيلو طاب نأ ىلوالا لود ْ 0 ا -
 | نءدرو تاق نافةيلالرسشرحالامظعب نأوجرالاقاسأب كلذي ىرت له هجرف ىه سقوأ ةنأما || ا ا

 ' ِ بوسيف سياتاندساواا زم وهيل لسد لوو لستغا تنك تامة 0 0-6 0 ١

 مرد هل هن ههحوى ىنع اركذو ضغبلا هصءر ناو لسغلا 47 000 كو | 1 00 ا ال

 وهوى قب ىل فا لودأ تنك ةصقلا ىفنأت هيلعدرو هنمزالو نمر تلاقاجنااهتعدرودسقو فمك ْ 35-0 / رح "الا جرف ىلا ارطنب ناك امبنمالك نا ىلع لذ لدرالف ا سنئلوةدحاوهعاسق نكلونم ةاورم ْ مصر 5 هر
 احابماهملارطتلا نكح مولف ةداعةروعلا ٍ 1 0 || اههنم لككر تت نا كالو هتبلا هسعوقو موزلالجرفلاىلا ر لا زاوجد رده عدلا اهو 1 4 ل نماسملطل ىنءمالوزخ" الا هفضظوال هتفيظو همقتلاف مدقتملاوهالوارشامملاذارخ الا نمءاملا لقت تاط ا (فر 0 كا / امن وعلا وم اك بقانعتلا | لعن اكو لذا ءمامهلاستغا نا ىلع اعطق ل درو هو ىل قب ىل قلوب ظ فار دو هر فر 5
 . 0 هداعورو» هنؤر بدس در | ناقد ا ل ْ هو لاو يل 2

 رشا طرح ناش رع مالسلاو ةالصلا هيلع ىنل ادركت عطقل اهممدرتقل | مدوالجوزال ا

 ١ 2 دنالق قالخ امراكم ىدتقم ىلع اد أام-مممهعوف قمد_عقانبالةجفزلاج -رذىلا ر ظنلا ِ

 : لاقت ء>درلادرداسفتسا هنمام ىسدقملا ع نع لقنم هداز ىذاقن قو الدصأ ةشاع : لاو ند ْ:
 1 مالسلاهملعوه قدس ةراتف تقاعتلا ىلع ىنع د>اوءانا ن نمنالستعا اناك اههئادار ار تار سا 8 ا ىو

 00 ىناتسهقلاهلك_ثّدسا (حناهتمأ نءهل ل<الاعفو هلوق) ىسهتنا هملع ن انو انتيدحاو ءانا لب 0 0 انا 30 تت دو 1 هضو هولا 5 0 نكي زهناوانالان 0 مالسلا هيلع لوقف م قدس ةرأتو ىل قل ى م لوقت ْ 0 - 00 7

 لعاتب وهن ةك انملاز 2 ١ نم . 4 0 5 قلفذا ىوج لملف: ملا ملاكن ممولءمكلذ نا لوقي نا لثاقل( خلا: ددسلارطت مع اماهلوق) ددأأ تق 2 © نال 0 ا 5 000 رم هنتخأ ىه ىلا هتعاو هلوذ زورا ةوكتاوذل رشلاوةناك» اا *لو يم تاغ تام 0 (ملاةسوحلاهتمأ كح هلوة) ىلغا هنانردلا ىف باحاواهيلارظتيو اهوطو هل حاسبال هناف ةاضفلانأأ 0 1
 0 1 نءمر ١ (حلاهمر هع ه>ووهلو 3١ اندم 1 أرالةأرملاو هلوقن مدافع : كودي. ةدريوبو /هديزب
 9 00 حاك شب ةرهاسصملا تناكءإ ارموةرهاسملاو حا شراك ببسوأ بشد 0 50 رمي 7
 ل يفكواههجويملاالار اظنلازوكال ىفزلا ىف ةدنحالاكى م ليقوهوؤروظلا فالك رك ذام ى مو هنسزلا]| 1 ول 00 الا ن,ملوعملالا نوت رند الو ىلا عت هلوقهءؤ ل دالوةءادغان ءةيلال ثلا ظ و #0

 ف هرب ترهظ هتنانج نالو رظالا ل - ى>قرهظت الو ةمعن الهلع ةيوقع ل انورهاص ل ا|تو."



 هنارع ناكتافةوهش نعرطظنلانكيملاذااذه ٠ _موع اا الع

 اذااذهوابنئذىلارطنلا ل<1ىوتشارظن نا ىنتسااماد_عامواومسف:ترحأ اذااعمديق ةيناخراتتلا نعردلاف نكلاقلطمىنمعلاه رك ذاذك هداع

ةسنحأ 3 نساحم ىلار ظن نم مال لاوتالصلا هم اءهلوقلهكارظن اازوحالءاضعالا نم
 شأنالف ازوعتناكناف :ىهمست ةدأش تناك ةهوهش ن ء

 نأ ان نانا اذكراهدب نسوا رخ اس (ةوهش نعرطتلا نكمملاذا اذه أو ة) ةيانعلا قاكصاصرل اكن .الاو ةمايقلا مويَكن الا همندع ق بص

 ناواهخلاصينأب يا | سدلرلعلا ن اهبف (الع. ناكن اف هلوق) نيفكلاو هحولا ىلارظتلازاوج فدصملاقالطال دقت

 نأ هلل ىوتشت نأ نماهملعنهأ:الن اك | تناكاذا انهو هلوق) ىنوا ناك اورظن عشتما ك شواةورمشلا فاخ نات رن ونتلا فاك لاقولدمقب

 حابب ىهتشنال تناكاذا ,دلاواههاص ا يا دهلوق) .عاهمجوسءناهللسحالو فوق فقالطالا دبسقت (ى مشت ةياش

 0 رطالاو اهدم : ا أذ ريمك انوكين | سملازاو< طرتشد هنأ هل داح ( لحم ىهتشت نا

 (دهاشلاو) مكحادارأ اذا (ماحاالااههجو ' ةريغصلاك ةنتفلا قع وةوللاممس س !!نوكمال ى مْ الن اك اذاامهدح أنالانومأماريبك امهدحأ

 اهايهتثب نأ افاخناوابملع ةداهشلادارأ ذا ذالعتلعاهنالماشلا سم ىمهتشتزوهتلاةزوحملا سم ىبتش الن اكحازاباشلان الوالاهجوو

ه د ناك اناا مىالخ ءارسودو : نسنايحادحا: نمءاوتشالا ىلإ ىَدْو ف عاجلا
 ةداهشلاءادأ ادصتقب نأ د .ديرطم !ادنعع نكلو : كرك نالارغ شام

 رطنلاامأو ةوبشلاءاضقادصقيالوابملع كلا | ٍ هنمزاذفو لوالا عج - ريق رهاظوهو وىلب زها أريغصلا ىسّمْس الر يغ_صلا سك ىهتشسال

 ححالاوحا حاسم لءقف ىسهتشااذاةداهشلا لمحتل | قوقح اءاسمحاور 0 عمولو رظنلازاوجهجو ( (دهاشلاو؟ ا حراشلا

 نأب سأ نايس نأدارأ اذااذكو لحال هنا : ناكاذاامل عت هةالطادهاتث لاذ دا فنصملا مالك ىف قالط اللد سقت هق (ةداهشا ادارأ اذاهلو5)

 تننطلا 2000 : ناكناواسلار للا ْ |ةرورضلامدعحرا الورك ذاك مص هالاوهام ىلع لمت ادارأ اذازاومما مدعهجوو لمحتلا دير

 أ رملا عت نأ شن كلو (اهضرم عض هللا | ىلا ةداهش 0 ىرج يلي زلا فاك بح ىأ (ىجش هلود) ىعش ال نمدوجول

 ةأرملا كلت ىوا دنةأرحااو د<ملاذانامتاوادم | ءادأفابملع كحماوةداهشلا اداة ورشا ههجوولا نرظانلادهاشلاو ؟14نملكدصق,ىأ (هرخآ

 اوذاخو تلعاذا كلذ رعت ةأرما ىلعاوردقي لو | الع كحل او هلوق فطع ف سدلذ 8 .قلعتباملع <حلاوده اشلارظنب قاعتي ةداهشلا

 ْ لكدصبالوىأ (ةوهشلا ءاضتدصق.الو هوق) ىوحمادسلا هرك ذاملاةالح لمأت ةداهٌدلاءادأ ىلع

 عضوم ىو دو ضع لك |هنمرتسسم نأ سأب صنمل (هش) ناكمالارد-قب جبقلا ع 1 اضةامملارظنلادد هاشلاو ك احلا نع

 عاطتساامهرمصب ضغو لجراب وادب مثضرملا ١ رك الفالاوا,تهئازوع تناكو تسطخناةرهوجلاف لاقوة - تحال سرزاكلا

 | تاعتجالا صرت او رت ما د ا (اهجوزتي نادارأ اذا اذكومهلوق) ةيلالبنرعش ى ونا اذه ىلعارملع مالسلا
 ضرما ناعتجال روصو هلا هجاجادنع لجرا : ةريغلل لاقهنامالسلا هلع هتءىو رام (امتش ناك ناو اهلا طن نابن ,مانالق هلود) هديفأم

 ةنان لحرلا ىلا لحرأ 0 أ وزن نأ تدرأ اذا هلوق نمر ردلا ىفامو كش مدؤي ناىرحا هناق هرمي أدأ أرعا رس ناد

 رلا) ندب لك( ىلا لجرلا ارظاو) ل لاقامزو< ناىأ كش مدؤا ناىرحا هناق هلودو اهرمد ءوةياهنلا هر ركذملاتاراو رالف لاخم هناناسععت

 00 لا «تيامىحو (روالا قا ور مم طوةكرس ار دصمىلا عجارهنافىءاهلاوقاقتالاو ةيحئلاكشتب نوكي
 اذهب هتكررواكح ح هدم كر ىلا هبرس نودام ااذكل- ضفن لعقأ ى 5 دأ ىرحاف ىزع اك :دن قاقولاو هقلالا ع عاقباو حالصال انىلوأ راس الان اف ىعملاو

 11 ر,- هراز نود تييلوسلان انس ااهردقمرّدقتتح تاو اخ ار ورمضل خااردقب ل مىلابدنطلا 0 |:ذيش طا

 ةروعلارهاوظلا ناكصأ ل اقوام_بف ىفاشال أ ىنملالا رتلاراطت نال (ينراج ن علل نكلوهلوق) رردناةتوةلماق ا

 1 تضضع نم (هرصن ضغب و هلوذ (ِ ررد ىل-> رئانو هداهتومدعت هأر اال: ةأركاناىرتالاضخا

 اع ولا لسلا ضرع ةرامأ نال (شحافلا لاز اراد هلو ىرع هةفةكاذا:و لا

 لج رانمةروعاارها اوطأ|ناصحأ لاقو هلوق) ىوج ه.تيكرزوا< ىت>ةياوراصو درك ةاعىأ

 هلوق) رر5ف:ءنىأ (هيلع دل هآز ناوهلو3) ربدأ اولقلاىأ _ (ةدوسلاعضوم

 ناد ٌ رالزو<ىت - (ما لح راو أر لل ةأر ٌارملا ارطنتو هلود) رردرمدأ انابرضلاب هيداىأ (كلذلعماو

 هقفلت عال روع سدلامنالةوبمشلا تنمأ اذالجرلانمهءلارطن نا لج رالزو<امىلاامه:هرظتتا

 لةوردلا ىف مزح هيو هوس ن نمأ:نارظنلاةزوحالهنارفرهاطظ ظوهو رردلا ف اذك لاح ماوءاسنلا|

 مباع كلام لمعلا اذ مو نمالا م دعم :عاهرصن ضغت نا أل سختسا ع نكل اقلطمر تا !اافروصأ

 ْ | لبق هلارظنلا م طاتالف 7-2 ىنجالا لج راك هيمدلاواسر رقأس

 الف للمتحتال عجووأ* الر اب صو كإ |عنأ

 ةروعل س سل ”وسلا عضو ملحرلا نم

 ذ_دعل|قهنم فخأ ةيكراق قهروع | ك- 7
 ع ما دل ق فتم ىحأ هئقو 1

 نا هعزانسالو قذرب هلعر 0 وم

 الو زعت كه لع ركتاذذفلا فوشكمار ناو

 00 | فونكمآر نا نا برش

 ىلادأرملا رك وا حابب ل !نمدسلا

 رطنت (و لقاك وحن نار ةأرملا ىلاولجرلا
 (لحر )اوةأر 8 أ 0



 (نيعملا نت :نملأ اهلاعَز 7

 ءانخالا مدع فنالاىفءانغالا مدعم 2 الو ف ئو رللؤ سلاف مالك انقذ الثلاتلاقديو
 رك ذماوملان ءة 00 غو ىليز هب صخدق هخر ءنا لج < هبا ىلع ن للاىقأ

 (قالتخالا ىاهتسالاو ذك لوزاوح ىق فزاخالو تهذلان معنالاذانتاامأن نسلادشىئف الختان

 ئردعلل ءامالا ةفلاخع نم اعمزاب اا ىبامعتسالا مااكد.«ءتسا ثيح ىفاقنالا هك ذامواضن[ ف ئالاىف
 ليوأتلل ل. اقهنال طقاس ثيد_هلل مامالا ةفلاخن داعمة ساو لقنلا نة حى احسالا ناي ىرددقملاه در
 لمة ب رعل نيب ةرورمشمةعقو هن ناكو مت ىنسل ءامدا ارغنزو ىلع بالكن ا !- ءاو ص.صْقلا لات>او

 نيبداو مسا هناىناسقتالا نع ىقتو حابصملا نعى لاس. اه ل ةماعلا نءودو نيتس سم هثعللا

 اًضنأسانلالا مروكذلا نحف تنئئا ل سدا ةمرس الا لاساسلاهروماوق)ةرسبلاوةفوكلا
 00 دامك امدوغو طاذموءوضول (هقر اال هلوق) ررداهمةسمرحاهب رمش محا ل راك

 || ليدانمنادللا ةماع نازل عتسادق نيس ا نال اهاج هركألا او اشالاك نبا ءوضولا لاب واولا مشب
 4 ناهركيالءاكنالاو عب رثل اكرم هل > أحال ا هناي ووفانبتس ولسا هآرامو كلذل

 | ضع هيرمأ مالسل او ةالصلا هيلع هناهزاوج لباد كير ختلاب( جرااو هلوق) ررداهنودن ناهركمو ةجاحم
 ةيادها ن نءةماالمنر مش نامل اد: ا معلا ضرسغلا نمهسيفامل ك ُتمعن س دل هنالوةباعصا

 ضلت

7 

 عقدل ةلهاحما قدملا قوأ قثعلا ىف طا رب ناك ط» دال ىهو ةعمتل الذ (ةمهر )اكلذى جيبلا و هلوق)

 لرش ءاعلاو قران اثيدحبر نامل نر ىبنموه و مهعر ىلعم 0 نع هرمضل ا

 وهو هلوث) نايبدي زماذه قأيسور فكت املكب نوقرباواك ذا ادا اقرمل !ءلو# اذ هو ىوج
 ناكمال لاوةالصلا هلع هنا ريغصلا عماجلا رمش ىف ثدللاوبأ لاق ةسالم ىندال ةفانالا (ركذتلا طمخا
 اهعجواض, أ عر ىعس راضي أ تامقفلابر راهعجو تالثلاتانتفلارةقر طخ |كلذ ى علو كلد ل عفب

 لحرلا ناك ةءلهاجا لهأ هلعفب ناك 0 ترلاوةرهجلا ىفدب ردنا لاقو يليظوأ 12 كن اير

 0 «عجراداو أمم نينصعدقعف نيتبراقتمنمترشىلاد- عا رفسارأ اذا

 دج ولعب نظني اءاناكن او هلهأ ىف نك هناو اعامف اح

 | ىوع عدارلامسقلا لوصف نمىن» (ريخالا لصفل ءأدبف هلوق) + *«(سملاورطتلا و لصف)#ا
 || فصلا مالكق سداو اهمفكوةرحلا هجوريغملار طنلازوحال ىأ مي يق
 5 ريغىلارظتيال فنصملا لوق وققالطانأ رلعاو لب لام اعدااك نيوضعلا نيش هى لار اظنلا ىلع ضن رغتلا
 [ًارطن نااق ولما لاق ثم>ر ردلا نحر مده واهدنعةر عر ظانلا ناك اذا لوانتم ملا ةرحلا هجو
 7 | ىنجالاك اهد.عو هلوقي لصفلا اده رت لعد اك ذب ا هنا اب مدقالامفكو هيدمس هجومملا
 "| لكلا اهنمرهظامس انعنءاو ىلع للاقاهنمرلضامالا نتن ندسالو ىلاعت هلو ةلامهملارظتلازاحاستاو
 : أمتحان رو رضامهئاديا ف نالو هلم ة نب زلامدي راك ف كلا لاو هجولاوهو امه عضو. هيدار 1 وماخناو
 رودالاكو ىوجو يلب ز قب رطلا قىتماك ةطلاخملا نم كلذريغو ءاطعالاو لاج رلاعم ةلماعملامملا
 || ةيرخ تلحتدو تيره ةنوبد.٠ ةمزالملالا مارح ةدنجال ايةولخلاه1 هش الأ لا متل
 نه تال الا ةحامص مر روم اا رمع همخو ل ' احامهتدب ناك اذاامفوءاهوشاز وعتناك اذا عذو

 || هنا عصالا ةيادهلا ف فالح هفو ةروع مدقلا ناىلاةرا شا همف (اهسفكوهلوق )دا كلاةروصلاو عاضرلا
 6 هلوق) ره 149 ىنملاوةالصلا قى ةروعب سالو سملاورظنلا قى ةروعدنا م لل ذود وعل نس :
 دوجوأ (ئايفك الواههجو سع نادل ل-<الو هلوق) ىوجازوجواو أ هر نكت 0 (اقلطم

 ععضو ل. دما مهتن سدلد ًارما فكس هنم مال ىلا هلع لاقو ىولبلاوةرورضلا | مادعت او مرن

 0 ارظنلا حاس هنا هه ت-ىأن 6-0 نسحاىوروهلو) ا عش * طذعاذك ةعقلا مون رج هفك"

 : خمو دن هبال (اييعارذ كارا 58 !|حاساناف سون أ نءوهلوذ) د ضءنامهتم طغت قنال

0 

 ا



 مو

 االنأل امربذب (فيسل | ةيلحو هلوق )خلا هم تاك 5ك 1 كنا لمةو لاق ثم تح | حارا عة رثكلا مد دعا

 | هير زمأ| نع ةءلالمنث هتءا لج نم ف.سلا لذ ؟اج هكا لح ىيعةضفلانماهعضو» ىلع هدب عضن

 راسن فلا هوو رد تاور ازاعا شن :رمهنال ىلا ال ىرسلا م هلعحو (هفكن امايملاءلوق)

 كلذ ىف مالسلا هيلع هنعتاب اورلا فال خال ق<اوهو ىرمسلاو ىنمل | نمد ,يريغصلا عماج احلام رم ىف ثدللا

 هاضتقمر ىوجريمالاوكلملا نا اطاسلاب قدمو تلق ( خلا ىذاققل او ناطللاريغل لضفالاوءاوق) ىنيعا

 صوص: :ا روعته .شأف مانصالا هنم ذاق ةنال )ر ا امحوءلوق) كلااو ناطلسلا نمد ,ةرباغملا

 مانصالا ةحئار كف ىرأ نامل و رفغص محاخ لحجر ىلع ىأر مال.او ةالسصلا هب ءلعهنا ىورذاهملعأ

 ىلا سلحال>رنا أر سان نءور انلا قه هلع كرس تر لان امن ريد تاتا لع

 ريثاذع مال !او ةالصلا هما ءلاقفدد دح 0 ا ماقق بوذا هيلو سو هيلع منا نسل

 (نكعحهالن. لع)

 هوس سس

 ىنثتسا اذهلو معصلا ىنهقالطا ىلع سدلردجلاب مْدمْلا برك نم فذصملاهركذاهنا -عاو ىلا 7

 ورمسخالنم يسعو عصالاىف ى.قءلاسأب الو لاقمث مصالاوهو لاق بشن هل لقب ىذلارا ىن»
 هللا لصهناق هلودو مالا وةالصلا هراع هلعذ نمت دال قمقعلا لح نال ةمرحلاب لوعة 4

 رند ىرفلامد_ءلراخالارثاس لح تد كرا. .م هناف قمقعلاباومتنت لاقو ققعلاب د ناكمل-و هيلع
 رو ارح ار مدح ةمرس ىف اصن س داةضفلابالا متءالو هلوق نمريغصلا عماجت |ىقامورحو

 ةئالا سءةراستختا ىلع لال_رت اي تخل نال صاح او رداسبت ماهنافبهذلاى لا ةفاضالا,رصقللا ||
 رهاظ هر راس.دخا ىلع مارسو هلعفو لوسرلا لوق ن ,مادحأ ناضضاقو |

 تداغتلا نم نيل النك مضار سسزل لت ا ا ْ
 ىوحا هداك سر !لاقبشدلاب فلاب سأت :الهنا مكالا (هريغوأ امش ناكءاوس هلوق) ى هتف

 لاقو لاقت .> حراشلا ورك. كا فاعف طقق تسلا ىلعةم هرج امدع :ريصق ىضتقي هذال لمأت همفو'

 ماقءاو-سرقا اوصاصزااذكو (ديدحتاو هلوق) قدقع اكس شدلاب سأب ,ال ىدةرسلا ةمالا سم“

 ىوجرسك!ان لوقت ةماعل ارد. بعوبأ اق والا هتم لمعي ساسفلا م خلان رفصلاوة ارم اخرا

 ح رمش *نءرد والام ىلعةناعالا ن :,«ه.قاملاةةيصواهعبب ةهازك تدل ريا اهسلد هارت اذاو

 تحاصكر زاحأ نم مم-ةلاحرال ةمسسنلانتوقاما اكموكوؤاؤللاب ىلعلاز او- قفا تاه ةئأسهولا ّ
 دق ل ما أوو ىلعدر هولا قامو هلود ىلعةم: :ل1 فام تما قل جو ةمر ا, ةرهوجلا ىف مزسو ةسنملا :

 ىلح نم هوو ؤاؤالا نأب الإ هم ىوتفلا هملعو انرابد فر عملا نرقأام_هاوق ىقاكلا ىنفامءاوقاوحر |
 دحاو سنح نمهصقلاو بهذلا نال (حماسانلا ضع لاقو هلوق) تاولاءايحاباك ليمقردءاستلا|| ٠

 ىلاراص:الف ىدالارةزو رضلا تعفدنااناقرخ الان لح امهدحأب ملا لحاذافا اههمف هم .ر2!لصالاوأ[ ٠

 هلوق) فاته ةملا,لس رفوءابغلاب لم ةوهرخاءاسلابو ( 2 ان ىابز ىلعالا

 هاظ (هضفلابن -ادشل>و هلوق) قيعدلا تالدعالق لعلاكعبات هنال (2ا بهذلار اهم ىل-و

 دعب اهذش ركب : مامال ادنعو ف سو: ىلا لوقو هو دعب واطوقسلا ل هاهّدشاذاام نس : قرغلا مدع هقالاطا

 ا نكلواهّدْس وأ اهدس نأ ا ةدحوبأ لاق لرلا 3 د:تطقس ناو ه همن ا طوقسلا

 ,(بهذلاءالهلوق) ماا ععضوم قهسسنت 0 , ناب سأب الف سو ونأ لاقوا مافتح وةنك ددسن

 ::ةرورضللالا حام المرا نال ردلاو لن لا قاذك (امهدنعاذهو هلوق ) ىتبعهضفلاب عفدنت ىه

 ىلء لمح ىنرعلا مالك محن نكع تلق نا غن ىأ به ذماذ- مه ىل_ه> ثدح ىنعلل فالح رردلاو

 زوح نامحاصلا ىاالاقو هلوقءاأ» تاقامسوتغ ةياوردس بهدم نا نمىلد زلاوراشلاهزك ذا

 ىوراسل (اضبأ بهذلاس أ : + لاقو هلوق) طق ةياورهناعمفسو ىأ لوقزاوجلا هلع بهذلاب

 0 نتناف هضو نم هد أدحاف تال و تا سادت ا رعد



 1 (ننعملا عش نءثلاثلاءزحنا) 5

 | سوهاقلا ن عىِدنفا حوف نح ذوغالاوئثلا لائم جذوغلا (ةقتو ةغلا ىلع ىنبعهنتل |ىقسلاا |
 ةضفلا ىلع سولحلا اذكو عاجالايهركم هنافارازاوأ اراند هلعجال(حملاهداسوربرحلا لعجلحّىأ هلوقإ
 : نعق.ساح عاجالاباهو ركمربر ل نمرازالا ناك اذان عمجملا حرمشو جارسلا نعرد عابجألاب مارح ا

 ًارازالار بغت هيناعراتتلا» رابع ىفباوصلا لعلو لكشم بهذلاو جباس دلارازاب سأنال هيناخراتتلا |

 | نعىوحادمسلا لعن اًذو هملعةالصل اهدا ارالاح مدام هشارتفايدارملا سل (اشارفوهلو5) رارزالاب|

 |ناا دهرهاظو لاق ىوتنا لاح 0 رب رحلا نوثلا ىلعةالسلا ناىداّدعلل ىلماحلامظتلا جرم |

 ١ | بهاوملا ناك يهعلاوهو (امهلا والخ هلوق) ىبهتناا ماع سولحجاو ركن ًالدالصل | اربغل اريرحلا ةذاحخلا ْ

 ْ : 1 ' 1 سان ناو جاسدلاورب رحنا سدل نءانامتمالسل ا هءلع هنا ةفبذح نع ىور الر دروهّملا فالخ هنكلا

 "| هلعهنأ ىو رام هلو ةغ.ن> ىنأ عمود انأ ثيلل وأ رك ذو ةقشح ىأو دم نهب الخلا اريغصلا عماجلا ف | هر دي
 1 5 5 1 8 جاد 1 1 9 3 : هني" رس
 1 ا سل لحو هلوق) ءاكنالاةداسو هي اذعلا فاك مبا ارسكب ةقفرملاو ريرح ةقفرم ىلع سلج مالسااوةالصلا 0 0

 5 .ةمحللاب يسنلاو يسنلامالاايوثريصب ال بوثلانآلو ىنيعاذه لثماو_دلةءاصلا نال (حماربسءادسامأ ل 8 عى
 3 00 ,رخاريتعف نيهحو تاذدلعلا نوك._فامهسالا بوث نوكمال لوقنوأ ريتعملا ىه تناكف تزل 38 3 1 م
 3 رهاظءادسامهركب نكل لد ز فخ |امنودرهظ املةريعلا نوكتتفرظنلا فر هظت ثلا ىهةمعللا نالوأ] *اب 0 5

 5 | ليقرهاظادساموىاق ث بح نياوقلانيب ىوسرابتخالا فو اق بهاولا نع ةيلالن مش ركل لستو بردي ل لب يدعم

 58 و (خؤع 2 تاه 2
01 

 ٠ أ رابتعا عصالاو ىسهتنا ةمدللااراتع اهركي الل .ةوءالمحت هيفوريوح سإالن يعلارظنم ف هسبالنال هركب

 ىدنخأ جون شلا ىفالوام ٌدعاموهو ةمللا فالحت ولا نمللادلاو نيسلا تغب ىدح نازو ىدسلاوأ
 مضل ةمعللاوريغال حفلا ىفاسكلا لاقو ةغل مضلاو حفل اءاضرع جس |مبوُلا سمح (نا هنو هاوق)
 . || ةرعل عفدأو بيها هنا نموساساةرورضلل ءاسجالاب( طقف برحلا قهلوق) ىلا شةغل خفلاوةدارقلا
 "ا ردلا قف [كبلاغلاراءتءارهاظلاو هريغوأ مسربا,ةمدللا تطاحخولامرأ لو اهمادعنال ريغ ق هركيو حالسلا
 . [| ربو نمذختملا مسمن هلوق) ىسمتنا ارحبلاممغ فوصزلا عمجملا حرم نعردلا ف (متاةيادمسازخماهلوق)

 "|| هنا نمدرو امل (بهذلا,ل-رلا ىلت: الو هلوق ) ىوج ضعملا ىلع لكلا مسا قالطا نمازاسحم ىنعي (ازخأ
 "|| ىتتأروك د ىلع نامارح ناذ-ه ل اقو ص هذ ىرخالابو ريزح هردب ىدح انو برت مال_بلاو ةالصا | هءلعأ
 ١" | ىلاةراشا نامارح ناذه مال لاو ةالصلا هملع هلوق لدق نافرردملا ىفاكمبئانال لح ىوربو مهمانالنالالحأ
 ١" || هلوق لق نافةلالدلاب هب قدك م هربغف اصخم ناكنئاو سنجلا دارملا نأب بدجأ مومعلا نبأ نف نيئزحأ
 "1 لق ىلاعت هللا لوق ضراعن الدحاولاريخ هنوكل ىهأروك 3 ىلع نامارح ناذ-ه مال لاو ةالضلا هملعأ
 14 أدةتلازاف لومقلاب ةّئالا هلت هماع قفتم روهشم هنا باوحلا ومسند سقتلا نال د "ال اهلا هن مزح نم

 5 |ةثيهكهضفلا حام ناكولو ىلاعت هنام-أ نماسعساوأ هما هملع شن ناوهوحنواتوقادوأ احزو ريفوأ |

 "| ناكورا .تخالاو د يزازملا نعةلالبنريش لاحرلل هلامعتساهرك ةئالثوأ ناصف هل نوك. نأ, ءاسنلا جا
 | ههتام سامللا رسكم (ةقطنملاو هلوق) ىوج هللا ل اورد هشقنةضف مال لاوةالصلا هلع هماخأ
 1 | لضفلا ىأ نعةينقلا قو ىوجةضفلا نماهافرطىتا | ىأ حامصملا نعى لثة صايل اىسانلا|

 || فلا ىنالرثالا نومعىفاىق ةقطنملاامأ ىنمثلالاقو ةضفاهاةةلحةقطنم لامعتس اب سأ.الىامركلا
 ْ ةضقاهفرطواهعزباواهقلح تالثرو ثم مدا نهةقطنمهلناكمالسلاو ةالصلا هملع هنأ ىرمعنلا|

 منعا ذكىللاقاكةناكرم نطبىلاةبسسن ىرمبلاو ىبتناهرهاظى أ هيريش تذخأ ىذلاروشللاو
 ةديقمريغاجاديفبامىفاتسهقلا قتءأرثالمأ

0 

 ةرذقم ىه له هقطناةضف نءلاؤسلا مهقوددواذخش ا



 و (نكح ءالنمىلع)

 هلو ة) ىنبعاهروك ذ ىل_عمرحو اناللربرحلاو بهذلا لح! ماللاوالصلا هءاع هنال (ةأرللال هلوق)

 نارغعزبريرحلاربغ نمخوبصملا اذكا شالا فاك ةكحوأ لك عفدملالا ىوج ماللامضب (رير# ا سل

 (رفصءملاورجالاهركيرابتخالا ق لاقو هي زازبلا نعةملالنرمثلا اكل احرلا هوركم هنافق سرووأر غصعؤأ

 :دارا ىلع ةلومم ةمهزنت ةهاركلاو ةيلالينرثلا قلاقوردة هم زتت ةهاركلا نأ هداغمو ىهتنارجالا

 كلامو ةقنحوأ مهورجال |سدل لح ةئئالثلا مالا لوقلا مئافتناب ىتنتو ريكتلااوأءاسنلاب ةيطمفلا

 يل-تد لا ىطقلالءلدلل دو درم طوطخلاتاذياهلب وأتوءارحاة للا سال مالسلا هيلعهنالىفاشلاو

 ةلاسرىلال نر مشلاو همو ع ىلعاب راح نو كج .ذ ماع هال صم لك دنع حش زاوذ_ح ىلاعت هلوقل

 قابلا صن لا نوكلا ناىوُدلا قةنسلاو سحتسم هزاارتم لاوقأ همنامئابسذ رك ذرجالا سلزاوجف
 روح هو ءاذس ب ونوه (جاسدلاوهلوق) ىناّدسهق ةةسرمضخالا سلو عداصالا سؤ ر ىلادكو

 ةعب زاردتالاهلوذ) حابصملا نعىوج ةبلصأ لبق و5 دياز ل_مقفءاملا قفاتخاو ةفامءاراهزا

 ةماعل اى معلا هللا هجر فام كلا نعىمدةملا حرش فو ةيلال نرشلا فاك اًضرع ىأ (عباصأ

 ةوسنلقلا ىف عس الد نعو كف ذكموسنلقلا ىف ىاتصدسالاالاقو عممصال ىناولملالاقو عمص عضاوم قف

 هلوطوأ بولا, ضرع ىف ناكء اوس ىأ انش لاق ىهتنا ناكرادقم ىأو فعمل ادهم لاقو هرك هلوط ىف

 قالا لح دمفباذهو لاق ناكراد_ةمىأ قوطنع رثك اوأ ةعيراناكءاوسو قالطالاهاضتقااك

 لك رو ثنمالو مضلا لك ةموه#”الرع عداصأ عب اصال ايدارا | ىسدقملاحرش فو ىسهتنا هتهاركمدعو

 اذكوىلبزلا فو ىسوتنا ىلوأ اذهو ىسباركلا لاق ةروُتنمىنامركبلا لاقو ىهامك اهتثمه ىلع ىأرمثنلا
 لاحرال اسد ةلكن سأبالهحرشو ربونتلا فو عناصا عب راردق ناك اذاد كيال بهذإ ا جوسأملاب ملا

 ةوسنلقلاىفاذكو اهب سأب ال لمقو يملا ىف هنمةكتلامركتو سدلب سدل هنال ةمسومانلارسسكلا.ةلكلاو

 هرزو ص. ةورعب سأب الو هيةحارحلا بصع ىف فلتخاو قلعب ىذلا سكلاو ةمامعلا تدق ناكناو
 ء,ركمال ىوادطأ ارصتخ ىفامو بهذلاو جاسدلا رازاسأبال ةيناخراتتلا قو عتهنال برك نم
 ناسناللو لاقواقلطمةهاركلامدعملا لاموردلا ىفهلكشتسا بهذلا نمدركو ةضفلا نمنوثلا

 رئاس كلذكو ةثنؤم عصالا نا اعءاورخافتال, ةضفلاو بهذلا ىناوأب لمحت: و جامي دلانهّتس نيزينا
 عيبصالار يك يزاو- ىلع ددام سراف نبا مالك فو ىوجلا دل لاق رصنس ل اورمصنخملا لم |هئاسم»أ
 ءاتلا تنثأ ث.-ريكحزتلا ىلءانه فنصملا ىثمدقو ثدنأتلا ناسنالا عبصا قدوحالا لاقهنأق

 ءاقتادب لص# ناك اذااذه (حلاد_#و فسو وأ لاقو هلوق) حسا باب ثدنأتلا ىلعو ةعل رأف

 5 هوما ف اذكة نئافلامدعل عاجالابهسدل لحالءاقتالا هبل صخالاةىفرناكولق ترحل اقودعلا |!
 نيعقبهاو حال_ىلاةّرعل عقدأ هنم صلاخملا نأ, ةلثسسملا اع ثءح كل ذريغ ديف. دا دهلارهاظو
 جاسدلاورب را سدل صخر مال_لاو ةالصلا هيلعدنانيبحاصال ةيلالينرشلا ف اًذكهقي ريو علا
 ىذلا طول_لا,تءقدن|ةرورمضلاو رب رحا سل نع ىلا ةدراولا صوصنلا قالطاهلو برحتاف

 ىلءريرحلا طع ( ربر او جاسدلا سدلب سأبال هلوق) .ىتيع هنم ص لاخلا ىلا ةجاحالف ربرح هن
 ريوح هتو هاد بام جامد دلابدارملاو نطق هتمو ريزح» اد سامرب رح ان دارملان الربا ملا فطع نمجاسدلا

 اذكى مالعالاكحادم سوململا ن مليلقلا نال رد هلع موذلاو ( هشارتفاوهد سون لحو هلود) ىوج

 لثمهنال فاعلا فال ىجلب زاحذواموتمدحاو لكن وك امد علت عماجلاو كاماعت إل |نم ليلقلا |



 (نيلا تف نمثل من 3
 : هلوق) ءانلايروصقملاو فلالا,بتكمدودمملان ا ىناقتالل ةياهناا نع ىوحلاح ريش ىو انذعش طا ذك
 أ مساقلاابأ ىمعد قت ةوعدلا بدعم نم سو هيلعهتلا لصدلوقل ةتسةوعدلا ةياحا ناف (لك أي ودعت»

 أ نافضاق ىواتف قورردةحتانلا لحال كامل ةزانجن اةالص كح مري_غنهدءدلا نارتقاللرتالف ْ

 اذاام لع لمحل هقالطا ىلع سدل (ملاناسحمالا,نآرقلا عامتسا هلوذ ) ب ودنمواب>اوةوعدلاةباحا
 جرتلا تاوملا*ايحا باك ل_ىقاهرك ذىتلاعورفلا نكضردلاق لاق اهقحنع فورا برأ

 ا
 ظ

 تنسح أ هلوقو هعتسل هركمو هركداز ناو فورحلا قدزن ناسي طتدطل توصل ناذالاو نآرسقلاب
 ]| نعهناحلانج رخضملاذانآرقلاب ىنغتلا لاق مترفكلا هملع ىنضةءارقلا كلل ناو نسف هنوكسل نا

 ١ || ناو نباةموط:هىاكدتءارق نمسؤأ نآرقلاعاةسانالعاو ها نسسهةبرعلا ف عختوهردق
 ' [اوافوتافتلل ةبونلا ريض لذ نمو (ةيصعم ىهالملاعاتساهلوق) ةءارقلا فالخت ضرف هعاسقسا نال

١ 

 "| دعبو عزفلاة فنا ةراشارممعل ادعم تاذف: ثالثكذتل تاقواةئالمى ب رضاذا همسي الف هسنتلل
 || لعلو<# (رفكلانمامذئلتلاو هلوق) ردثعبلا ةخفنىلالدللا فصن دعو توملا ةغفنت ىلا ءاسشعلا
 01 اروذعم نكد مهسنافلالحتسالاواةمثلا نارفكدا ارملاواةمنالا ةهارك ىفاكديد_تلاو رعزلا

 0 |ةباشلاتوص عم الئلهينذأ قهيعي صال خدا مالسلا هيلع هنأ نم ىورامل عمسال نادبتحو

 | تاحضاهثدحانملوأف د>اوتلاو صقرلااماو ىنا:سهقلا اكساب |ىنغت نم لوا (ةقت)
 1 |لمملا دابعو درافكلاندوهف ن ودحاوتب و هلع نوصق رياوماةراوخ هلادس> الغ لذ دق ال ىرماسلا

 اري_هفتىف اذكىلانعت هللا باتكح نءنيللا هياولغشل ةقدانزلا هثهس>١ نمل وأف بدضقلاامأو
 "|| مذواحرف ضرالا ف شالو لاق ضقرلا نع ىبنلا ىلع ارقلا صن دق ةر دل اةقب رطلا فو ىطرقلا
 | يتذاو عاج الا. هتمرح ىزازيلا قو ةريبك صقرلا ةريخذلا قو رطملاو حرملادشأ صقرلاو لاتذغا
 | ىسلاو فاوطلا ىف لمرلا ارئاعش نم سدلأ لبق ناف ىذاكهلده هناي ىفالمكلا ندلاو للا لالح
 . || لمرلانس نات>ولالاو سابق عضوماذه سلو نيكرم ركل دا اراهظال جاف لم رلاعرشامئاانلق

 . || ىثوطرطلا مامالل علل قدرك ذاك ةبعكلا نمل ضفأ هنالمال_لاو ةال_لا« ءلع ىنطصملارق لوح
 || نآرقلاةءارقدنع توصلا عفرهرك, مالسلا هلع ناك ى مرسال ريبكلاريسلا ن ءىناتسسهقلا فو
 . || دجولاو لاق مارءانغلا عامسد نءائن مز ةفوصتةممهو ةملاو دجولا نوعدب نيذلا هلع في اخ ظعولاو
 |١" نأ انش طخ تيأرمم لا ع.جو رعش ال فيلا, ههحو ق برضوادح ىلا ناسنالاغلس نان عةرامع

 0 دج ولا هيلع ب غةودوهشلا ةزادج و ثيح عنعمل نم م-وْمهو ضقرلا نمعشم نم ءاسهقفلا نم

 | قلخ تهمشا مالسلاهبلعهللاق البلاط ىأ نىلع اند.س ىتارفعجل عقوامت اولد: ساو
 ]| مالسل اهبلعركشي لو باطلا اذه ةذأ نم صقرة راو رفوةدحاو لجر ىل_ءىثمىأ ل هل قاخو
 ٠ عامتلاوركدلا سلام قديح اوملاةذل نم هنو دحامدنعةيفوصلا صقر زاومنال_سأ كلذ لف هصقر
 7 |ناسهرب ويقال ىتفأ اذهيو شعئرملا تاكرك هتاكرح ىذلا بولغلل هزاوج ىلع درامةمناخراتتلا قو
 |١ نقراصاواكو ة.نلاتصاخاذا كلذ لو ة.كلالاو ه.فنا ضعد احا هلثع و ىبنانبالا نيدلا
 1 |قالتخا مارح انةراتو لالحلابفصتبهراتئولاو مال اََذشدنع ةكرحلا وما.قلا نيب ولة مد حولا ىف
 00 : حا دصقللا
 ]| ةسلادكلذ كسلا امثهملا ةجاحماةّدْشا ب ريشلاو لك الا مدق + (ءريغو سدللا ىف لصف
 رخل قينعب (اقاطم هلو ) ىوج ىلوأ ناكل هيريعولو هماعىأ ( لح رلل مزح هلوق ) ىوج دعب ال
 | سلب سأبالد_هتو فديو وأ لاقو حراشلالوق نم قأمسامهل.اقمىف قالطالاف ىوجريغو
 | تهذملا ىلع هتدىنيب وهنيب لئا ريرحلا سل قالطالا تل خ دن اذكو برحلا قرب رحماو باسندلا
 ا رزدىولءلا هن تدع عضوم ق ةعطع ةص+خر ىهو هننقلاىقلاقدا ا سماذام .رماغا مامالا نءو عصا |

1 



 8 سا دع)“

 بالمال قالط |ةهح نمل هترامع ف تايرردلا ىحاص ىلع ىزع ضرتعا الو اقلطم الاينم لالا

 ان طرشاهغا عمةيرحلا ىناثلا عونلاىف ىتكم_.خالاوك ذيل لاقي نا قب حازم لك لود لومق ىف |

 0 رهكهجو نم مازلا همام ثلاثلاو هلوقو ىلد زئافاك |

 | لودلاو عيف ة#ثلا اذكودرلاريدقت ىلع اهمزا.الو تكس: ناريدق: ىلع دقعل ااهمزلب هناف ولا وزمن |
 المهلو# هلل“ :ذوتلطم) علا دحار.ءاتالالاعأ لالخ ون) ديانا اذا؟

 ن احراش لا مالك حيرص (ناراختلا فنذالاو هلوق) تاكو كمثلاو (متا تالاكولا لثم هلوق) حاتالاكولا |

 | هدلعمالكلا ىيسامماهنم لالا عونلا ف ىأ تالماعملا قل تدي ءراعتلا ف نذالاو تاراحتلان هالك | ا

 اهنمامهنا عمل ءاعللن يلب اتمةراحتلا ىف نذالاو ةلاكولا رك ذ ثيح ىلاعت وامر رودلا بحاصا اجا

١ 

 0 لاوز نه2-:ملاذادحاولاربحت همق لبقمف ( هتمرحو ماعطلا لحر ام الاكىاثلاو هلوق) ىجزع هركذاك
 كك ا نالط نال هكلم نع رخمالو دحاولاريخب تتف ىلاعتهللا تحال ماعطال الو لك الا لحالف كلما
 أ 0 1 والا را اذ اكل مشالف هلاوز نط" اذااماو كلما نالط ةمرحلا توم ةردرع نم ساوهريذتّشال كللا|
 ةمرحلا نالنتأر م او لحروانيلجر ةداه نمد ال له ةأرما نماعضترا امهئاءنعجوزال ةأرماوا لحر
 تشب وزتلا لم هند ريخاوأ لوق اي انعكلملال او لا: مطتم ناكفروصتم ريغ حاكنلا ءاقب عم انهه
 ةداهشلاو هلوق )دب واعس ىضاقلانءادح اولا ك.ف كلملا ل اوز هرم لومق قسملذا هب جزتلا مصنالا نأ
 لصاحلاوةيوقع ه.فام مف هقلطا (ىنلارابخخاو هلوق) ىلش هل ءاعسلا, ناك اذا نع (ناضمرلالهب ْ
 ه.فاعف مالسلا هءلعوربخاماو فالختريغن مريغالةلادعلا همذ طرخشم : هيف ةبوقعالاعذ لوسرلارمخ نأ

 ىنركسلا نسحما ىنالافالخ صا صحلارا.تخاوهو ف سو ىنادنع لوالاكف برمثلاو نزلا دكه يوقع

 0 2 ”اييز لاىف قسافلاكروتملاو (ما قسافرب اول ى> هلوق) ىلن لاق اكمدنعرتاوتلا همف طرخشم ثمحم

 0 . تود دو هدنعةلادعلا 0 ل زلا قاك

 اوني ير ذكو ة.اغلارب خف كلا ناىلاريشا همالكو ىلن لا فاك لا دا
 لة معتفار ةارخغالو انوا دس مهتلاق طا.تحالاو (وضوتلازاح هلوق) ىأرلارب كا,لعلاو
 سثىفاك اندصريخلاناكولاذكو رد#ل41ىفامزام هتء>الصل ىسافلاربخ فال ةمعت زعمت اراأإ

 مازلالا بان 0 تا ريما ناكولهصتوةنواعس ىذاقلا نبال ليهستلا ||
 مئافرت ل ةضرر كاف قش اا (لدعلا فال هلوق) ىهتن | كلذامف سدلو

 0 و ةحبذلا فالك هتراهطنم . هلا :لدعو هتراهطب لدعرسخاولو جار قدصلااةلادعلا

 .بابتلا قو شلسلالالاوتساوا سكعلاوىرعتار مالت لخالا ناب ةنشو دك ودندن ل ق
 ادقعلاد علقو لوخدلا دعب نوكم 74 .رعلاةعل ةنارلعا (حناىعد نمو هلود) ردا لطم ىرح»

 انضمت طضاذك ادولو وأ ماللاوةالصلا هيلع هلوق نه ىراشملا رمش ىف كلم نياامهدنع لدا
 ءانغلا قمتي لف بسانملاقيفصتلا ماهضنا عمر عشلا فن اسحنالا, توصلاديدرت اورعوه (ءانغو هلوقإل

 د الق .فصتلاة سانمو قيقصتلام |يذن اورعشلا قناحلالا نوكى هوة اللا نمد. نادقفي

 حرصوريثك قلخ نيدباتلاو يالا نم الا زاوحلاقدقوهصئامانش طذتيأرُم ىناتسهقلا

 لافو لاق ناسللا عصفريم وفاوقلامظنديفتسل ىنغتب ناك اذا انغلا ةحايابذيادملا رمش ياهلا | :

 هن مزحو بس لاول ولاق دي نم نالق هسفن نعةسشستلا عقدا 3ك ناك انابجقعي ظ
 .ةداسلا عامءامأوةريخذلا بحاص مالكرهاظوهوتاقلا قق ةرب عاجلا نأب هللعو عئادبلا بحاص

 دماورسكلا,ءانغلاراتخلا فلق (دلابهلوق )ملا بحتسا ا ةمتر ىلا ةحارالا ةجرد نع عفترخ ةيقوصلا
 مفنلا داو حفل انو هلودهدان زعم ىرهوجلا حام ىف هلدمو راس لارصقلاو رمح كانو عاملا نما

 ااا 1 ادا د يبطل 11 دم < 117

 تا



 95 ١ دا 6# . هإإ . ٠

 ةلادعلاوددعلا طرت_ثر ناثلا قؤارفاكو |ادضولو لدعرمغوا| ناك الد ءزربم لكر جرمعت لوالا ىقذ]|

 (نمعملا تف نم تلاغلاءزجنا) عمم

 2 ا سم ب يسم يي ممم

 لاا 00 ا اضأدلاذخالا عضوم:ا#نأاب همّرح نم رردلاى امو

 رزفعج ىل سامي هقن> ىل باوجاض أ هلدهشر و لمقي هوكح ثح راد او ةرهولاوراتخالا اع

 حتا كلذ نا مام]للو هضفلاو ا بهذلا عضوم ىلمتسا اذا ككازنالا لمتتسم نال نم و سم نال فاي نأ (كلذءركي ف -وبوبأ ل قو هلوق) دسفلا نفت ىف ناعفلا نس ووؤقلا ريع ل وماكو تامنفحالا ف كا عضو مهاقتامارت ثا مدع نم حارلاو هام ىلع ىنةب هنا اعاوالصأ دملايذخالا ناكمريتعبلذا قيناؤدلا] دع
 ش | ديهدلاوا فقسلا ىف كلذ لعجاذا اذكو بهذلا عضوم ىلع دعقرملاذا مامالا دنع هيلع سواجلابسأب الو ا 2 5 9 |ةضفلاوابهذلا برضا ى.ركلااذكو اوال لكرمبضاأ ىف فال تخالا كاذكوىناقتالا لاق ىابز كوه هيو رد ةنعر 0 (000 راةل لس بعشلا ناكم اقر سكنا مالسلاهلعىنلا دقن ناز ىو رافعا تدقجرب اة عم ظ || او نسفلا سه دلاراعسسو بوثلا قاعلاو ريرحت اه ةفوفكمما ةمحلاكهركءالف عداوتلامرمدتعمالو كليب هو سالو

 1 | ةهاكبهذلا عضوم ىلع دع-ةرملاذاهسءلع سولحلابسأبالو ناضتالا لية دعوا [دنمش لاربوتن قب ادني( ياطير حلا |اعل اوبهذلا عضوم»دب عض لو باكروا ماحمو |اهتضبق فو نيكسوا فس لصن ىفكلذ لعجاذا اذنك <“ د 00دك طال فتح نادت ركيالاضشفموا|بهذم فدكملا لجو ضعت ىف لجو ا 300 ا

 1 | هريأة اكلم ىريش هصنامةيواه» ذاقلا ناو ذ 7 ك0 2 ود ريخلاءز رفاظ نع بكن ا مقا ْء | هي زازبلان عد_لالبنرش هع اب ىلع هلوقب دربال هنكل (هلكأي َ ام 100 ا ١ 2 0860 * ايا مكس | ضارتعالا عفديالا ذهلوقين لاقل اقوا ةمالعلا تبارهت هيلع ضارتعالا هعسوامالاو در ل ماهيب ا || ىنصللامالك ىلع علطب ل ىلا زلا نارهاظلاو تال ءاسعملا ف لسن ءاو تاناندلا ف ةاكلال ل ير. لاو: : "نم 3 تادابعلا نم ةمرحلاو لحنا نال وهساذهو لاقف ىباب زلاهم_هونامك اقلطءال تالماعملا نهض ىف نوكمام همي د نوي فاما :رحلاو لحامدارلان ىلع ةسني رقلاوهاذهف هلثم ىلع ىاةلا ىفةداهمتلا لها نمتدنوكو تالماسملا | ل لوو سر نا ظ 1 و9 بذكلا نم عئام نيدو لقع نهرو دصل عاجالابلو.قم تالماعما ف 6 0 1 رذاكلاربدخن ا هلداو لاقهن ىناكلا ف فنصملاوركذاذك (خل درع مانطا ير رش اننا 1 -8 يع 2 أ هون) ىنيعانولهئاقيب ةريعالف كل هتسمهنال (عاجالابهن سأنالذ هلوق) اغلا الوم وأذا 7 3 00 ' | هوك ىزعورك ذاكماقل بسانملا نان صاختاذاهلوق نير ردلا قانا اقالبخ س انلاوه اذه (صلخن | . يراني نمو > 1 اهففالتعالا اذهوهلوق) ىموتتايلا دنتساورانلا,صاخت تناك اذا ةضفلاب ةجوسنلادئاسرلا ماهر تاكنرو راك
 , || لكلا نالربخما كلذي ءاولا هلزومو (اهذ- أيناهعس هلوق) قاوسالاىف ةعناسملا 0 ّ 0 | برضلادنعنذالا ىلع دوومشلا باصصتسانكءالءنال ىصالىلولاوددبعل ىلولانذ اىأ ا ا || هلوق) هالؤه ىديا ىلعةداع ثعبتابادهلا نال .(ةيدحلا ف ىصلاو كولمملا وق لم ةيو هلوق) ماهسالل تفر كل. (تدال اش (ىلواناكل هلوق) هدركلعال اذهلف ىهتناهبف لمس الف كلما لاو زون "الاو لكؤب الفاف نإ اكل هن لوو | | ل0 ةمرك امهدحا نيش مزلتس ءريخ نال هكل م لوزيالو هلك ابالنا قش ىموةحبذهناةقثأ + فاخر كميرا تأ 0 00 5 ناز دوى ءسهق ىسو  هعن ذهن ادا هريخاوهارتشاولاك || تلم: 1 لا 1
 ظ | ادع طارتشاوو ريثكَتالماعملا نال كل ذكت اك اغاو جلد لاف اك نيماسصرلو (ارفاكوأ السم تار / 307 4 هرم | ىاوا اركذاد.عوأ ارح ناكءاوسهلوق) ىباب زتالماعللا_عتتاتراص تاناندلا نا 3 ني كالا "هو 0

 | اث نوكالم تالماعلاراوق)ينسهنال اغلا لوق لولا ةجامالوةلادعلا اطارتشاق : نب( || جالفاعوقو رثكتالابنال (تانايدلا ال هلوق) راشخال بقل | ايلف طرت تدق جرحا هاا
 ٠ بلر م لؤالا عقنتلابجاص ه>راشو ىنكيسخالا نعهداز ىرزع هلقناك عاوناةئالثىلا عونتت تالماعملانا 0 ْ

 1 دوو نوذأمارحو لبكو لال زععهجو نم مازلا همفام ثلاثلاو تاموص# ااه ى تلا قوغحماكا |0000 ةارمص ارا ستاندات فت ذالاو تايراضم اوت الا لاك مازالا نكن

 عونل اوهانهتإل اعملادإ ارهاق اددعلاو اًةلادعلاو داوشلاىرطشدخأ طرتشد ثلاثلا نوةداهيشلا فلو لأ : انهّنالم 48 2 1 3 ١
 ْ د 1 ا ا اما

 لوالا



 "مب 1 ١ ا عل كل ىلع) ش1

 هللا لوسر تعاقد ذ نعي زلا فاض هريع ىوروملا تسل تا ةرورصقا 1

 | اولك [تالو ةضغلاو تهذلا ةسن ؟ىاون رمثتالو جاسدلا الو ربر حلا او .دلتال وة: لو هيلع هللا ىلص
 |بعاصيلاق (ةسقت) دحاو سمو ىراضإلاءاو ترن الا فكلوايندلاف ٍمئائافاهفامسفا
 أ هلوق) ىدنفأ ون ىهانم نه اىتنا فاصص ماو أهوحتو ةاموسل ةعصةلاك ءانا ةفعتأ |ةياهنلا
 ْ ناوديال لكلا نامتلكملا ى ةفدصملاوركذال فلاخمهناىرأو ةرانعلا قىلاق (حلاهدبلخدأ اذاامأ
 | لامعتسا اذه نأب ناس وانضش لاق ىهتنا تامرهلا ندرك ذه ةفكلذ عمو لاحتك الا ىح اهتعلصفنس
 م ال هنا ىبذتقب هنأ ضرتعا (ةءادهالد سلا د اكو دكا داس
 ْش سدلو هركء ال نأ سس دب احم م هود _هذضأولاذ حوا مدا | ءةضفلاواهذلاة مت آن م

 | قراعتملاريغو فراعتملا لامعتسالا نيب قرفلاو هر و" ذملا ضارتنعالا نع باوحلا فدارملاو ءالذك
 ' ندر ْ ماشا راس ىلع ءةلفغلاهأث ةنم لوكأ هاون ضارتعالا ءستاو2#!قرردلا قه 01 ذامىلاةحاحالو
 كانو رس ايوب ؤ مهدارعنالف ىلا لامأو هش : ادب تهذعأتأ ن 00 موق ىنم نالف لوالاامأمهدارم ىلع فوقولا مدعو
 00 ا 7 0 1 فراعتم سحبه تعنصامف كيلا اذا اذامءدسامرصاعات امر د نم ةعونملاتاودالان ا

 تدي نها نك 5 ْ الّواامأ نههجو نم همفرطت ن كلا نمنالو قسساعهنءءانغةساللردلا ف 0 ذامؤملا سانلا

 1 3 5 ١ هرامعت امج + ةريخذلاو طدخاو ريغصلاعماجماك ن «نودىف ةملكب تعا وعاش اد رامعن الق
 0 ةقيوإ و 0 0 حمدا وه قدس كاب اولا ىفدارما نالف اهمناثامأو فة ءاكب تح وخأناماا اذه تل ضالاودرع ذا ثددحا

 كك "هر هةر 0 ردا ةئادتبالا ة معك ىلا ةحاحريغ ع نمكلدف ىفكبو هوهرب. غو قراعتملا لامشالا ا

 0 1 يي |: كابا ملا تافه راما دامدار. ,دلا حاصل امقعم مىاولا دال دوىرع

 نئانال لح خمار 5ك 1 اما ننعم ال ككاو هيلع هاوق بانلا اذهى لصالاذا هضفلاو

 تاذلا ه] ى»ةساءاوسد ةهرح ىلعهادعأم ل ّن أ ءاح نو كح ام م.مانال ل هلوق ن مزأ رمان انيبالو
 0-0 هج ا

 ىل مي / 0 4 ىف ةعقاوا اهنا عم نم ةلكن ودي ثمار امعىةلّثسملا هذه تعقوال ل اقاكر عال ناكولو ةطساول انوا
 6 00 0 اال (صاصر ءالدإوق) نايل ااذهىفةدراولا ,داحالا قالط اهدي أو ىدنفأ حوت هد هالعلاهرقاو

 ف انو كي 0 ريغص#ء انا انشمعاتب رولاو هلل هجر ىدع .رفص نهرو نمأضوت ٍرسو هل خ هللا لص نا هريغو ىراذعلا ىف

 سلو دممرر تذير || - سلثممالاا حث عمءايلارسك ناتغله ف (رولبو هلوق) . برغم هنماضوتب و هتميرشا
 هعبلا ح ورا 1 تت 0 3 مداو) كز 0 8 00

 م0001 هلوق) ىلاعت هللا دحر ىل د 90 نءانعش ططاذكح امهمفةدلثءماللاى ىهو ملل مضعمشأم 3

 سول 7 00 ىنهفأ: يس نكاد يسنالانلقاهيرتافت |عودول (اضإ ًااهذ» .ه-:عىلابعت هللا ىذر ىفاشلالاقو

 0ك راند صخخشت.| ( ضضفمءانا نميرعشلا لو هلوق) اهم دلت ةهضفلاو بهذلا ىءمىوتسل

 | صخقملا لكو هان لا فكة ضرع يبوح شو فق عج تاضلا دو تلا بساط 000

 أأدضفلا نم ناكروو عشنا نكمل !!|مأو رامتحالا ىفىلاق ىبلي لا ىأكمركءالرغنلاو باكر لاو ماعللا نم
 ىور(ةفينح ىأ دنع هلوق) حاد |١ ناك ةثلثملاءاستلابر ةئلاو ىهشت |أهت .هةضعلا لممتسا هنال مارك

 | دءالاتلاقف نورع طاح ءريصع:ءأو دعاق ةفشحوأو قيناودلار ةعح ىلأ سام ىف تعءقو هلةسماهذهنا أ ٠

 || كل نأ ن ملل يقف الذالاوهكيةضقلاعضومءانعشو نالاقف لوقتأ مدل ةذتكاسةف.:-وأو رك 0

 ان نمر فعجو أ بمتتف لكلا فقوذ 55 أنك نم برشو ةضف حا مدعصأ ىف ناكول تيأرأ اسقف

 أ دارأ المنال ى.ناودلاب س اعلا ىنبءاقلح نمىناثلاو هوروص:ملارفعح وأ بقاو برغل ىفلأاةررد هاو
 نكلو هلوق) هنا ق دنا قهفرجو ةضق قنادببتمدحاو لك لعاسق ةفوكلا قدنخار هج

 (ءافتك الا ارلا ناك اوددلاب اًذخأواررشوأ طقف اررم:ءاقتالا هيدارب نا لح (هضفلا عضوم تب
 ْ هياتم كس وفل وما قسد ىأ لاق كيه وداع كعنسللا الك راشلا لجطةف ب درعشلاعضومءاقتانإإا ٠
 ١ نعام 1ناعناته ع مشل م لا ىلعو هد ةدفلاوىلب نااةكوالب لقا )



 (نيغملا تف نم ثلاثا ءزجنا) ا م

 تشل .١ 211 و لع تاممو ككاورلا ترعتك صرف .هككرتو يطق ل دادي تم تمامأ|
 ظ (ةقت) ةيداعلانعىفاتسهقددنعوو ركلة فدارم ةعدملاو ف شكلا فاك رط_كلانسعللاو |

 هدردكب همزلب جاى قولو «هزلب ىْسف حاتمغش ناهلوذ ىاكمازتلالا ىنعمهنمرهظ يم لعق لعمل ادعولا ا

 : نمىذلاوهاذهو مارك فلخلا هن نمو دعو اذا ما عئامأرط مث افولاهتدن نم ناك اذاهباعمئاالو

 لأ ةروص طرسش ناردلا فرك ذو ىو | دم_كلا ,تدشاحو هامشاللاب زدمان عش طخ اذك ني-ةفانااتافصأأ

 | متايمل هت لف هيتأي نأ هدعو ةينقلا فام نأ لعب اذه نمو خلادوجولارط_ ىلع ام ودعم اطريثلا نوكقدلءتلا|
 || حصل ىو ةعدشلل رح ىالارو انهم ب ذكلا ( ةتاخ) عناملا أرط مث ءافولا هتنن نم ناكاذاام ىلع وأ
 متاالو لاظلل ةدسغالو ةجاحلالا د, ضد رحتلاوركب و لطظا نعملاظلا عفد فو له الاءاضر !ىنو نينبا نعي
 . ١ ساللبيستلاح رثىنا ذكح ةبغ سلف هن رق لهأ باتغان اق نيم ولعملالا :غالوهنىعسلا |

 || ضقةنوااردغ نمغت ملاذااعديقم لب هقالطا ىلع سدل ةءدشلل ب را ىفالاهلوقو دن واعس ىضاقلا

 3 قيساك حلصأ|
 || نكمللو هنعذ ناوريغلا لاموا مم نمولو ضرف كاللا عفدإ برمشلاو لكالا (يرمثلاو لكألا قلصف) |

 ]| كس الثلو دغلا موصةوقدصق نأ الا مارح هقوفامو حام مشلا ىلاو بّتسمامتاقةالدل او موصلا نه
 'ل/ «فنيفأب اق و ماعطلا ناولأ لك أب كلام نب سنأ ناك أباقتمل عسشلا ىلعدازاسعسأ.الاذكو هقيض |
 نعغلان ىلا ظفلو ةدانعلاءادأ نعهفعضا ىتحلكالا للة: ةضايرا ازوحتالو هيلالبنرمشلا قاذك |

 نوكق ق.سسام ىفاسهقلا بعت اذهو ىبتنا امئاقةالصلاهعمنك< و كال_ذا هب عفد امردق ضرفلا
 ]| نعفعضب ثمح لك الا لما ةتزاو < |راعشا همف نأ, اتسم ائاقتالصلاو موصلا نم نكقلل لك الا |
 لضف أ هكرتو هك اولا عاونأب سأ. الو فرمعتب ىس تن ازاوحلا مد را.تخالا ف هن حرمصملا نكمل ضرفلا |
 قوفزيخلا عضواذكو ماهمالا نمهحرمشىف ىوحاةراءعيفام ملعب هنعو رد فرس ةمعاطالاذااو |
 لكألا ةنسو دوركم هيلع ة داما عضوو هب مسعام لك أ اذاالا هو ركمزيخان نيكسلاو عسمصالا عمو ةج احلا
 مدعالو هدم خوشاانو هدة تا.تلانأ دو هدعبو ه3 نيدملا لس غوهرخآ ةلدجناو هل وأ ةلعسأا

 ْ ةءاكدلاب ماعطلارثأ لو ريل دن اهصتع ولكالا تقواق ان لغلارثأ نوكما ليدنملاب ماعطأ الص هدد

 1 ١ قش ماعطلا ل__قءوضواا مالمسلا «ءاع هلوق قءوضولا نمدارا اولاقراتدخالا نغانضش طخ انت ٍْ

 "1| ناتالاو ىلبزلا فكمرح ىأ ةءلهالاىنتع (ناتالانيلءركهلوق) دنلالسغمللا ذب هدعب و رقفلا |
 || ىوج نيتعدب نئاورت لا ع. جو قدعاو قانع ل ثم نت هلال عج وةناتا لاقءالو رينا نم ثئالا

 ا لالح هنبلو هناق ىئحولاامأ هإ_مراصفه# نمداوتم هنا ناتال نيل ةمرحهجو نا ملعاو حامصملا نعاأ

 .[| مزتلللا ناف ةعحهجو هلى رمال أب جز عدمةعت كلام الخ هذ نال مرح لق, ل هنود نكللر ردلا ىناك |
 || ةلدالا ضراعتل لاق نملءاو كلاملوق نءالضفام وق نود ف ىلأ لوقرت ذ ةسفنما نوتلاىفأ
 ا ةقينحىنأىلادثاع ليم ريهد ل اي دقواضرأ ةلدالا ضراعتب راعشالاكلام فالخدارب نأ الا تسنأ همذأ

 || هدنع مرك<ال ل. ا نيل نأ ىلاءاعبا ناتالانيلب مه اركلاهسقت قو ىهتنا ةعانشلا نم هام قذعال نكلا |
 [٠ لاق هلك مركب كرامملا نبا ل اةنانال' نبل نر اذا ىدحلا (عرسف) ةيرمثالا ف قأيءاكريعسلاوهو أ
 : [٠٠٠٠| [فلتع اإانعم لاق ب سأ الري زخم نيأب ىدحلا رانا لاقنسحلانع لل نصت ْء

 دنع ركتالوم رحال اساعتلاب ةمقسملاعو رزلارخآ (عرسف) ةيناخم انعانكش طئاذكةلالحتاك ||
 3 قرح رعاعا هضفلاءاناف برش ىذلا نا مال.لا هءاعهلوقل (ةضنو تهزءانا نم هلوق) ءايقناا كا ٍ

 ظوفخ اوهام كعب وص:هرانو هيرج ىف هتوصددراذا لدعلارج رح نمددربه أنعم لف مح رابدنطب ا

 ايلاف برشلا قدروناو صنلاو عفرلاو بصنلا سالك, ىدنفأ حوزوحو ةيانعلا فك تاعُدلا نم ْ
 / ىضتقي هءالرط هيف لوقا ورامتخالا نع ةيلالينرشلا اذ كعاجالا هيلعو للابجتسالا ءاوةسالوا ندع

 3 ل
 0 وحرص



 مر : (نكبمالنم ىلع)

 اش اوهركت نأ ىسعوىلاعت لاق ةسئاّدض ةهاركلا|ةنسلا لهأ دنعوةلزمملابهذموهو ةدارالاّدض
 اذض :زئاو ةمحمادض ةهاركلا نال د-ةنياباقتمب و. اوهوركملاىلاعت لعفشي الاوعا اريخخو هو
 ورك ذامو رفكلادامعل نيضرمالو ىلاعت لاقاك ارمحالوا_هاضرمال هنكل هتداران ىصاسعملاورفكلاف

 هلود) ىوج اه ار قم هنرادعىلة:هل تش ناك امور تءموهو برغم ابحاص هنق عت حراشلا :

 ةحخالا لئا م ةماعدجوت ةهاركلا ناامثبةسانملاةيانملا ف ( لا نسءاكلانمب ةبسانملا
 زو ءاقرشلاو ءاقرخلاب ة يصضتلا ركن اذكو ىوج ةهوركمرسفلا ماد اىلاملىفهبحتلا نا ىرئالا اضن |
 ةحابالاو رحمان ىرودقلا همقلو ىانزلاةرابع (حلا| مقلاذ ذو هلوق) قيساك نبللا بلحو فوصأا
 مضعب ه قلو هعنمامو عرشلا هح انام نأبب هسفو قالطالا ةامالاو عنملارط نال 2

 هنال ( ماس ءوركم لكن ادهم صنوهلوق) ىوجاهزنت هوركملاباعرحتمو ركملاداحتا مزلب اذه ىلعهنا
 ليلعل اوامرقلا,صوصنملاف لوقلا تشب اصتدجواذاهناالا ةمرحلا هءلعقلط, ملاصت ه.فدحتملال
 وهلال حلاو اعربث عونم. اوه مارح او هركب مرا وهن سأ.اللماتأ | ىف لوقن صوصتملامغقو
 هو صنالاعف ةص+خرلاو نذالاهانعم سأر ال موق نا ىوحارك ذو ىننعلاه رك ذاذك اعرسش نذالا:قلطملا

 ليلدي هتمرس تدم هنال هلو ) ةمرحلا ىلع هسف صنالامع عنملاو رح زل هانعم,ركيد < لوق ناك لحلا ىلع
 | لوقواداحآر بخ نم يطق ريغ لمادم تدئاموامارح يطق ليلدب هتمرح تتمثامىم وهف (ملاىطقأا

 مرا ةهارك ىفاذهو ضرفلاىلا بجاول اة .فك مارح ا ىلاهو ركملاةسنف اهو رس كل ذريغو ا ىاحص
 ؛ مارح ا ىلا هتد.ذف هلوقو ىلعالنل ةيانعلا بار تف ىفاذكح ةن_ ادلب اقم وهف هيزنتلا ةهارك امأ
  ناعوءوركملاو عقنتلا فلاقها د لوق ىلعىأتبامتا اذهناهمف لبق ضرفلاىلا ب اولا ة سنك
 اذه لبالد د دعو برقا ةمرحلا ىلاوهو رحت ةهاركهوركمو برق ىلا كاوهو هي زنت ةهاركءوركم
 مارا (مارحلاىفاك هلوق) ىبزءنعانخعش طع اذك ضرغلا عم جاولاكى طقلاريغب نكسل مارح
 ري ا ا 2

 ا 51

 ازال راسم رتل (نآل سا ناهض ةطفلو هعقو عرشلا سا منال اخس 1 ١
 هه 6-5 0 هاو رئكسحأ ناو هسرف لسقام هبشاوهو ناسحا لئاسملا جانا ن اس هتسالاو ىلا اع درا تحور د._هزلاو عرمشلا هقلاأ هلثا م نماريك نال عرولاو دهزلا ب 5 هسمقل موضع واريق سايقال لاحمال
 اب كل نر 2 لئاسملاناحاانهه نا هتسالا ناكف ج رذقس اوجرخا لاةن ارك لاعفالا ىنعم لاعف:سالا ءىحلو
 00 ل (.:ب || لوصأ قامهتاسف هقغلا لاسباوج ىف نار وك ذملا ناس_تسالاو سا.قلا امأف ىلئالدلا ناقتاو
 0 7 0 كعرج. سادقلا كرب هنا نم ل.فاعهمق ل.ةام هشاوهو هلو. زريحاو هءلطلا هملط نعا:دهش طخطاذك هقفلا

 ري لاير / : مهد ىفاك اقافتا ب رشا لح ا ىلاف سم زنتلاامأو ىعر تلا هو رك لا ىفاذهو (امهدنع_ رق امارحاىلا 0 0 الع || هوركملا هلوق) ماعلا صاخما هب ىلنب اهف ماكحالا ىفةلورسسلا تاطوه لءقو سانال قذراوهاعذخالاو
 مم كر ا 4 0 ىلا فالخلا علو ةمرحلا بناح سل ةئو ه.ق ةلدالا ض راهتل ب ردا مارح ىلا ناك ااوةيانعلا با

 8 و ا ل لالا هنالالالح هالعج مهو لح اماقمد.علالالح هل هل وامارس هيلع قلطأ اذه نا ذل تاعو

 ا تار هو ى.دقلارمرىفاذك لّمأتبلذ ىوق ا ىدنعدجم لوق هياقولا حرمت ف لاق هنم .ردم عطاق مدعلوءاشالا ف
 50 نك لعاو ىهتناىوق ادهم لوقنأب كلا عصنإالا طفل ناكاذا فالخلا نا لّمْألا هحو لوقأ ىو لاق
 714 0 كذإيب 0 (برور | «دكوملاةنسلا كرتكتاتعلا ل,رانلابةب وقعا قاقتسا نودر وذحم هن قاء:اممارحلا نمسب رقلا نا
 0 هيا 57 مال_كلاوةالصلا هلعرات لا ىنلاةعافش نم نامرحنا هن قاءدب ن كجلورانل اهب وةع هب قلعتال هناق

 0 2 امو تلقرد مارح سدلو مارح أ نما رقودك وااةنسلا كرتفىتعافش هلنتل تنس كزت نم ثددسل
 0 21 ركملا صني فاخ لاقوهلوق) نامدلاةحاباد غن امهدنع لحنا ايسثالا ف لصالا نان م قبس

 /مريح * || برقا لالحل ا ىلااعر كت هوركمللا نا هيناثلاونثملا قفامامهادح انتءاورامهت ءنارهاظلا (برقال الحلا ||
 هاك. أ هفو نات ىفدا كرات باس نكلالصأ هلعاف بق اعدال هنا برق |لالعلل هنوك ىنعمو لحنا بناحلالغت



222222222222222 

 ا | هنعاهحذدينأم ,ْمدحاو لكن ذأ ناوْئش ةرمثعل | بحاص قدصتالو ةرمسعل نيرشعلا بحاصو |

 شك |عجاو عدرأ اذال.5 هدو ىف 4 اذان .قو ناكن سىأ ناضل الش شكلاو شكلا وه ١

 (نمعملا مف نمثل ةلاءزجلا) 0

 أ غر رفا هلءادق "ها هلعح ىذألا ليعاسم» | شنك( لكت) عسبانيلا نع رد مييلع د ا هتأزحأ
 | ائلادهأو كب لهال ثلثلا لعن لد ربج هل لاف مهلا عنصا امل را ناك نم ميهاربا
 ش أامصثن اك ل.ال.زالوامظعالوامد شكلا كلذإ ل ءاادح لوءار غلا ىلع ثلعلاب قدصتو ديرب نأ

 |شكلا اًذهو لاقىلازغلل هلولملا ةىصت نعازئعش طع ا ذك هنحلانافرخ كلذكو اضلاناجو

 |نوكيتهنملا 0 قدا هراعاظعتي" الاقى مسام ةوافيرخ نيعنر | هنا ىعردد

 ' ة.عكلا ىف همارق قلع السلا هيلع بلخلا نأ نزاخما ىف قرك دونت رم لسقتدق
 7 ةباسانلا ذو ةنستراصل ةءعبذلا كلت تلو اقرتحاربب راسن مرق فق_بلاو أهرام .|

 مذلاناو٠ .هلاةاح ىف لاقو هاش حب ذ هصزاي هدلو جذر ذن نم نا ىلع ة- صقل ادهدسوم هفمت ءن-وأ دومشتساو

 ٠ أةنحلا لها ل داذالاق هنا مالسلا هملع هنع ى ردخلا دم ءس ىلأ نع ملسمىور (ةقاغ) شاكو

 لهاا لاةءو ذي ءرانلاو ةنحلا نيب فقو.ف هطما ش بك هن اكت ومان *جرانلارانلا لهاو ةنجلا
 ىضقذأا رمل مونمه رذنأو مالسلاوةالصلا هملعأ رق تومالب واح رانلا لهاانوت ومالي دولت هذجلا

 نمرشادق ملهاش 1 هروهى مدا ىف |توملاكلمنأ ءاحاسا شد كلا روم لع توملارع جان ءاوزمالا

 || نيه جامهقلخم |الاو توما قلت ذل ىلاعت هلوق ف ىلكلاو لئاقملاقحا انجةنام_ع راهتجا

 | ليريج ناك ىلا ىهوءاقلب ىثنأ سرف ةروص ىلعةامناو تامالا 0 هثيهىتوملا لع
 | نهىرماسلاذخأ ىتلا ىهو ىحالا ىذ ىلعرمتالمصملاٌدماهوطخناسبومكرب مال لا ميماع ام انالاو
 لكسشا توما ع نمءادف نوكمل سدكم لم ءامماءادق د كحلاى همد هو لمعلا ىل- ءماقلأف ايمان

 هنا نيب سش كحل ماذلاناىطر هلا لقنو هنمم 12+ راقص د لدار . هني : وربرس أم وتوملا

 حاس د ديغالاو ا حلالا ناشا هسا فذ سو هيلعمتا لص ينلاىىدي ئي»ان ركن ىحرانلاو

 اوه مالاو ناو.حةابح ف ىربه الا نعانديش طذغاذكح ليريج هذ ىذلان ا سودرةلا تاك

 ىرابلا مف نعءاددهش لق: نكلاعئادمالابز عيه كم ءلالا ميشا نعىدسهلا با ىفهانمّد-ةام ىلع صضدبالا

 |لوقوهورغالاوه لاقرو رثك [ضاس ءلاو ضا.ب بوداو هش ىذلاوهةلمهملاب حلمالا هصن امر نءال

 1 نياهلاةصلاخلاض.بالا لاق, ودوستاقيط هفوص لاخف ىذلا ضبالاوه ىطخمادازو ىجصالا

 1 ارطسي ىذلا لءىو ةرج هولعب ىذلا لمقو ةيحدالا ف ضسالا لضفن ىف هيعقاشلاك هنو ىنارعالا

 ظ 1 001 يتسلم تام ناو ذاومف ةلربروداوس تف ينغو داود لك وداوس

 ١ |هنمالوربلامضومو هفاللغا نأ ديرتخاداو نأ طب : اهو ىاطعخملا ىلاقو ةشئاعث ردح قاسامدع» لاق
 3 |دنقت نارهاظا اواننعد طع ىنممنا ضد هندي اسود هده و نم هتنعة طال عطاحاامو

 1 |ادنفاف ار كفاله ضبالا كلف قاف | ماةيعفاشلاك-ّديو هلوق ف ةسعضالا رح نبا
 مه دنعاض 1

 0 ا »
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 مدقمداسفلا عفدنالو هنعزارتحالا بوجولمه ةأهوركلا اناسبن الهو ركل اريغهمف نا عمكل ذيهمقل

 |لاقحاسصللاىفاذك اهمضو فاكلا تغب اه ياذكو 26 ةسيهازو هو3) ىوج حتاصملا تاج ىلد ع

 حابملا همقرك ذي د ةوهيزنتو | مر ةهارك نر ككحت نانم ممعأ ةهاركلا ىأ ىهو 000

 ةهاركلا ناءاضتقغ (مدرتلاذا هلوق) مارح هكر تن العلل ضرغلاارك ذي واهو ركمةنوكم هوت عفدل
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 0 ءائاوادالاعمب ناف ماندو ىبا, زيصلا ىف

 ال فدل عا راوود حارا هديا افاق ءوةها ركلا ءمعسم !ةع وراغب عمو و نهلا

 أ المك( هريغب نمعت س نا لضفالاف هأوقإ ررد هنعى مثل ( هم هكالانمراز كارسأى ىطدد الو هلو ى عا

 ىدوشاف بود ةةمطاق مالسلاو جالصلا هلع هوة (ادهدعشن !ىعماب نح- آو هلوق) ىنع هت ماهلعم

 هرب بانممو ىاحو ىو قالصن ا لوةيو ىع تنذ لك اهمد نمورطت لوأب كل ارفخب هناك تعض

 هال: ريثلا اافعض نوع.سو ىذا نا ارم ىف تا :ءاح ثيدحلا ذ .ةوئلاعلاب ر

 ترو داك لا لها مون زاح ع ذفءرأولراهلهأن مسد أو هوة زقدبالا (ىاكلا !يذدركو هلوق)
 ى] حرص هنو هرمان تاك اذا عه ةهاركلا مدعماضةقمورردلاك هريغو لب زا فاذك هّشنو هتانا امام تلسخ

 كا ىلاخمن 1 00 ل ا! مالكي هيلع ءالدتمحراشلا

 كادي 0 0 او ١ ىذصملا ءركذامنا لعاو حراشلا هلقنام فالح ,اعقاكلا: :رابع نارك مومضغتا نأ لعةرهو م اىامل
 نا 30 ل

 07 تاييو 2 فيكف يمحلا ىلع ءعورفلاببطا_خمريغىناكلا ناهبف هلوقب ىوجادم_كلا هلكشت :-|ةهاركلا نم
 . ىي

 0 . يي ةهارك- او لدللا هل ىف طاغلا اه الزاحن اوالبل يذلا هرك (عرسف) ىروتن ا ةهاركلا بهل« ٠5 فصو)

 . 7 ناسصتسالا هجو هرمأريغ هريغت اش يذدنال (عانعد نا سا.قلاو هلوث) ىلاتسهقل ١ هلك

 07-3 ها 0 ىحضلا ناكاذااعفر هلا مايأ ىفا,تعبأ مب ىف منع نا هيلع تح ىتح ةيحضالا تعتل مذا تنتام |

 12 0 هاني" نيو 0 || كلاملاراصف ةيلاانترشلا فاك اينغناكاذاامجديقم اهريغا مب لدس ن اءرك.هنا نم ىبلي زلا فاموارعقفأ
 5 ١ اكل ميد 0 تناكنادتبحتأ لك ذخأراطلغ ذاق مامالاءذسه نب توفي هنالةلالد جذل لها وه نم لكي ان انمتسا

 1 , دلو] قدصتبف هج ةعقرخ : الل لك نمكاحادت ناو همحاص لك لل -امهالك أ ن اا

 4 كلما ناىنانلاالل و الا ىذلا هح واسمه هوةعب درا! ال بصغلا هاش ةنحضف ٠ :|تدص(عرسفإلا هع

 و كودي /ٍ :١ 2 ىناذكح هكلمريغىفحذلا عقمف جذل ابايصاغريص» هعدولا قو بصغلاتءو نمتدن تبمغلاق

 ' (ممد أو : هنن تامدقءاضاغرب- صب هبال ةعددولاو شى ىح زاوج ارشح ه 4 هبرعثلا اردصراقو قاكلاوةيادهلا|

 0 0 بون لإ ةاالرشلا فاك لسقب لكان ا هككح ةعبرمثلا ردص هث امو لح رادشو عامكالك ١“

 ل ر رردلا باص ضارتعاف مالسالا عشا انزعمةريختذلا ودي ريهظلا نع هاكح ىناتسهقلا اذكحو
 النمر 000001 نامكديقب لبا ةلطمهمكالان ء ئرصأل مقلا: ام ذر اقي نأ قب طا ةعرمشلا ردص ىلع 1

 ةعشإلا سيبو كلملامدعلز رح هسفن نعاس ىهذف ناسناءاشبمغهصتو عئادبلا ن ع ىبجلا هركذاك هعقلا

 فدل نع زودالكلذكُت ناصقنلاهنعضو ةحوذمايبحاصاهذ أ نامت نذالا مشع ارحاص نعالو -_“ك

 مباذلان رعى رحت مناف ةيحاهتعق هنهضن ناوىرخأ, ىصخ» نأ امهتمدحاو لك ىلءوامونع ةصخالا
 همزامف اروظحم عقو هلعفهادتبانالمثأب هنكل انتسالا قبر اعب بصغلا تقو نم نامذلاراوكلم هنال
 ميزرضاالفاه اوهنالكلا ىلا تأز-اةحوبتماهذخأ ن اوىلي لا لاقو بت اقتل ءالاو هن نوتلا
 9 هسام# و صفلا ن ءةهلال ثلا فاك ةنامأ تناك :اش لك ةعددولاب دارا نا لعاو هريغ

 ةيراعلانأر يعظ و لاف ث حا ص ردلا ف حرص هب و ةنوعدم تناك ءاش لكس صغلاب دارملا نركرأ

 "قا فلا هك نأ انضش هيقعت نكل ا نيدلا,ةنومضم بموكب وصغل اك هنوه رمللاو ةعيدولاك | ا

 |(ة-) زوال نعض ماس ى مضوةعيدووأ انهرمدنع هاكلا تناكولو لاق ُثدح ناعضاق|

 | ةرصخالا نعت زاحة مهلاق بهاولا عج رف دمصءازح وأ نارقوأ ةعتملاهصذوأ اهب نصف ءاشسهوأ
 اح وذا ةعقب قّدصتب راك ل نأ هله دوهوم ا ىلع سلو عملا نارقلاوأ ْ

 | ةرشع مه دحأ ةيصض اللة اش مهنمدسحاو هال” ىرتشاوإو هن ريسهظلا ن عىوج ءازجما هنع طق_سوأ

 : ايس اشك فرع ال دكت طلت اهاهنت لم دحاو لك ةمهونيثالثب وخ الاو نيرثعيرخالاوأ

 | نيرشعبنيثاللثلابحاص قذصتيو مازن ااب.ىصشيتاثىتمدحاو لكي نأ ىلاوماطساف]
 تمت 222--2----- 9-5355 995-7_0979--72 



 (نيعملا شف نم ثلانلا ءزجا) ْ 20

 أ ثيدحما اذهب نآضاان معتجئازاو لعلالد تسالاىفو رردنأضلا نم عذسجلايذيلف كدحا
 نالذلان م معأ ىدملا ناكفرسع. ناالا هلوقي د.قمثردحلاو اقلطم عذجل ازاوح ىئدملا ن الرات |

 5 . .٠ . .٠ مق . هك اطنم اذك ةماعلادنع ةبياشإلراتعاالف بالاوامالا هءشأ (اقلطمزوصةرلهأ تناك ناو هلوقإل

 انش ططاذك  ىضالافىأ (زومالءادعلا ةماعلاقهلوق ىلاةاش ىلع بلكازنواوهلوث) انشا و 00 :
 |ىنعب زحل مالاهمشأ ناف  (ةبباشلل ةريعلا هلوق) ةحضالا ف ىأ (زوخت مالا هش تناكنا هلوق) || 7 ا
 0ع رار نال او مقدرا ةبسقلاب ترا اوتار رات هيجل ا دب يرخخا مر طور و 11 ع 1 0 ا ا ل ا را ا ع كر د ا 0 27

 1 00 ةيناثلا ىازلارسكو ةيناثلاءانخلا تفو ف لالا نوكسو ىازلا فو امص نم زينتا ا 2 ا 6ا/و 1 اكو

 ادعت اقيطقاذك هللادع ندج أن يدهم نيد#و لضفلانبهللا دع نيدج أ اهنم ىراخم ىرق نم | .ج ماما نك ابر 0 . دودج ا
 ا انزواواهترامع (ةصاللاىفاذك هلوة) لوالاوهةماثملارامتعا هملاب وسنملان اا نضشرك ذورداقلا ْ 1 انكي يلي
 اًرواو زو مالا هم_ث ناك ن ا ىزحنازيخلا مامالا لافو زوحالءاطعلاةماع لاقت دلوف:اث ىلعءاك أ (ةيد 2

 زوصءالعلا ةماعىل اقداش ىلع ىظازتولو زو بالا همشد ناك نا ىو ازيذملا ماددالا ىلاق ىىظ ىلع هاش را اهزخنر
 ةرانعلقن فرصتخا حراشلانارلعب هنمواناعش طنع ذات ىمهتنا ةجماشللو ربعلا ىزتازيذ ا لاقو أ رويس دحر هد 3
 أوهو ىتصلاهركذاذك ءاش ءمأ ىذلا ىظلانو ةرقب هماىذل الغلا ةمضتااز و (ةسقن) ةصالختا | 37 نول ياس
 || ىنحونيبداوتلاىفو ىلي زا لوق هلع لديو نكيلوأ معللا لوك أمدوبأ ناكاذا الماش هفالطاب أ 1 2 تقر سل

 : مالكقالطاديق ثيح نيهاش شلا رك ذاخ ى هنن مالارب مه لحلا قس ىفاذكو مالاريتعت ىلهأو اتا (عسز ارا "ةاضوم :

 ..اادوجول (ناصقساعصهلوق) رظن هيفالاجا هيف ناىداومسللا لوك امبالا ناك اذااسعىنيعلا | ١ نة لكرر نون
 ١ (زوحالن اسادقلاو هوق) مسنلا ضع ىفاذكم ايا للعتلا اذهدحو و لكلا نم ةيرقلادصو 0 »8 0080 6

 1 6 2 4 21 ةلاانات < 1 2 1 5 15 دير ةيرولا 3 هو ور

 فال قدصتلاو تملا نععقن هيرغلا انلن ثنملا نعقاتءالاكهريغ نعز و<الف فالت الاحربت هنال ندر : هور. 7ىل
 .- - 97 0. 21 . ا 6 .٠ 0 0 را سَ

 لا يا واملك ل ا ا ا طل 0 لا

 لهلوق) راسةلاف لك يال .ح تاارمأ, ناكولام ف الذعر اتم اوهو ىعضلل كيلا و تدلسالا نال || ل نيس ناكني و
 دس[ قع هلوفإ ئدن هئروولا نمنذالا دوبولمدقتامفالخم ةدرق عق.لاهضع نال (مدهئزتملا] .96نرور 0

 1 | 1١ هنت انا قدصتل سلو قدصتلا اهل م نالارقنوأ ا تغرذانا ناك اوامتفالا 7 1 كلل قب -

 11 0 .٠ ملاذا ثا 5 01 ا 10 00-0 ل اير

 |0يتواللا الرج ةصئالااريقلا ارو ةيانعو ىلي ززك !هدعت هيلعف لك ولو ابنغالا مانا | ير كر يلو
 1 ١ || هتياراذك همد قارا فال هتاذب ملا ىف ةيرقلا تناكفءازجالا نس دولا غولب مدسع ههجو علو لكا نك 0 رد و هج || قدصت لك !نافدم قد صتي ب دلول نم لك أب الودلوناو مالا, ىصضن ةستالا تدر ولواهلكد قدصتنا

 37 || هحرشوربونتءدالولا لع تفرشاناةاشلا جذور واهرسأ نا ةرحالا, قدصتءاذكو نيعسالف ةمذلا | تي اور را كفر | اهب وجول ىغلا كاذزاحأ نم مهنمو هءقدصتاسبنءل بلحوا هز ناندوصقملا لوصدعدام فالخم 3 بيو ١ (ليي تعري || هيرفتتبل جذل لبقاهفو زب هركيوايحاهدلو قدصتب نا بهتملاو ىلالينرشلا ىهاسنم ىلامزعمإ] نأ بو "1م و. 0-4
 1 أدلولا ذي ت دلوف ةس اللة اشى رثشا هصنام طمعملارزعم ىحلاد_.ءويشلا طخ ترأ رت ةملالمنرمث عمأ ا 9 34 0
 "1| قحاواهبعافتنالا نعكلالا عنمىتح ةيرقلاةماقالالحم تتبعت مالا نالارسعم ناكاذا اذهواهعم | هكربجي 0 7

 ]مالا نملك ًاياكهنم لك أب مالا عم هذ ناوهأزحا مالا لل. ىصضالا موهدلولا يذنان ةبصخالل نعت تر ف ب“ ٠ | ءارشلابمالانال دلولا يذيال ناهلفارسومناكناورببدستلاو ةراتكلاك دلولا ىلا ىرمس مالا تنثىتمأ] 2 *<؟سورب ”ت1 هيب
 || صقتنالن ابدنو هوق) مالا فاك لكالا ة-اءادفبف ماللاعمتةصضأ عقودأولا نالةياورارهاظف أ ا
 | ناكنافلابعاذ نك,لاذا اذهو راغدالاو لكالاو ماعطالاةنالث تاهجلانال (ثلثلا نمةقدصلا 0

 معلا اذكوداجتاىأ (خاهبىرتش نان سابالوءاوق) رردلا فاك مولعة عسوت قدصتي نان
 ق



 ١ ميذتىذلا ناكملا مسا نوكيو اردصموانامز نوكءاهرسكو نيسلا فن كسنملان احامصلل مهضعد أ[

 0 مقمأ : : (نكح مالنم ىلع)

 ىعمواولاو (بنذأاو نذالارت .٠ عوطقمو) 1 َ ع 0 | . ٠*٠ . 9 .٠ .٠ © ع ا .- 78 .٠ 05 .٠ ٠

 نيعلاوضرتك [بوهذم ىأ (نععلاو) 1 | ارعوهب همْلا نع لكس طخعاذك ميذ ذااكتمواكسن هلل كف نم ساق فلو همف ذي ىذلاعضوملا

 هغيذح ىلا 0 ؛كالاريدقت و ةيلالاوأ | .٠ 3 . 6. . . - -. ها . . .٠

 ةياورلازهاظ فخ تانادر 0 |راوج مدع هنممهغي (بنذلاو نذالارثكاعوطقمو هلوق) ىنعموانزو ةحيذلاىأ ةكمسنلاه سف
 5 لن هع 11 1 20 00 0 ' - 0 : 0 1 كل ا . 7 نءلاو بنذلاو ف ىنع (وا ىنعمواولاو هلوذ) رردلا ف حرص هيو ىلو الان لجرلاو ادم | ةعوط ع ةحئالا
 07 : اا ناكر او هل نال كلا : ١ نم همح-» ىف عقوام ىلع ىنتس اذهو ىوجاءرك ذاذك نيعلاو هلوق دعب هركذب نار هاظلا ناك ذئنحو

 7 2 52 تدل ل :-ك 3 5 1 :
 قوىلاعتهللاهجرد نع ماده ىوراذكه || 2 20 ىنال قفاوملاوهوواناهرك ذ ىضتقي حراشلا مالك قابسوواولاب نمعلارك ذ
 ىح ثلثلا هللا هجر هفمنح ىنأ نع رمش ةماؤر 1ْ لبق كلذ راشلارك ذاذهلف بنذلاو هاوق ىواولا صو صخو | ىنععواولاو حراشلالوق قواولاب دارماف
 500 ا حا ل ال نععلا قرهاطربف اطَعلان ا نم ىنرعلاهرك ذامىلارعش نيعلاءوضرثك |بوهذم ىأ هلوق نيعلاركذ

 1 0 ْ دواس طماسلا وك ناضل: مارت انها لج 2... 0 ع وللا

 قع دئازلاةباور قو عدرلا هللاامهجر ةفش- || ح < اطال 5 نإ! نيجلا وصدق ابلاوا وح ىو ردا ل تا دالمطلا
 تاع 538 نر نيل و علا ١ مده دهم ارك ءانعمءاقرخالو اقر لو ةربادمالو هب اةع ىصخضنال هلود نم ىنبعلا ىاموازاحت تاهذلا

 01 1 دكر سسنرحل أ الوام اهنذاىف قرخما نوكيناءاقرشلاواهرنؤم نم عطق ةربادملاو اهنذا مدتمنم عطق هللا زاوجلا

 متن مونوأ موتاشلا فامتالز ادعي ذ.هملا || تاثلاوح نالرظن هبف(تاناور عسرأ فتحى ان عرتك لاري دقت ىو هلوقلاضرع نوكي ناءقرخلاو
 نمدتأر اذاف اللقال_لقابلا فاعلا رق. || زج 1 'تاوفل اطرعش نوكيألا ذه ىبعرثك الا عطق نا هتناغرتك ]للاربدقت نوكب ناطصنال عدرلاو
 ةديمعلا نيعلادست م ناكملاكلذ ع خو نال تن ذلارثك | اذكوزاحاهرثك 1ىتب ناهنالن ذالارثك | نوكم نا هلوق.دمقو ىن.علا لوق ىلا ىرتالا

 تحال لقال لق ةاشلا ىلا فاعلا ررقيو رثك الاب دينقتلا نم فنصملاهركسح ذايب اقملا ٠ جو ىلعت اد اورلا ةمقب رك ذه لكل كح رثك آلا
 نيام ردم كلذ دعا ناك ةنآرادا همهوتااقالخت ااو رلا هذه نم لكن هق دص لمتحالرثك الاب دسمقتلا نم فنصملا رك ذ اهنا لصاخلاو

 ناك نافةفاسملا نم ةيناثلاو ىلوالا هيؤرلا ةغن ىأن ع عناملاريدقتىفو حراشلا لاقولف فصنلا ىل_ع دئازلا هناةباورب قدس اغاو حراشلا

 قيوثالاهذدقف ثاثاا امهنب ةفاملا || ةيناخلا نعةبلالنمشلا فاكىوتفلا هيلعو ميهلاوه (ثاثلا ىلعدئازلا هوق) همالكماقتسال تاناود
 : ْ 3 ىنيع لكلا ةياكح ىكحشنال (عبرلاةناورقو هلوق) محالاوهديهشلارد_صلا نع ةيابنلا قو

 | هبادغا بح اصو فةصملاكنوتملا تاعضأ ىثمةياورلاهذه ىلعو (فصنلا ىلعدئازلاهباور قو هلوق)
 هءاعلعجى أ (ثلذرعا هوق) ىنعامرنعناتباوراعتامفصنلا نوك قو (امهوتوهو هلوق)
 نعردةعئابوتسا اذالضفأ امهنمىثنالاو ( رقملاو لبالانمةمحضالاو هلوق) ىوج ةمالعىأ الع
 انوتسا اذاةرقبلا عبس نمو ةممنلا سلضفأ شنكسلاىواحلا نعردلا ف (مغلاو هلوق) ةينابهولا

 نعل سوك ذلا ليضفتءاضتةمولاةسعقاب وتسا اذا سدتلا نم لضفأز عما نم ىئنالاومهللاو ةسعقلا ىف
 أ| لحالو لال اةيداملا لهال لضفالا ىزن ازمخلالاقو اص ناك اذا اس ةصالخلا ىف هددق نكلاةلطم
 لاقي نا قب ىفاتسهق مهدنع ت>الابرمتعب ىل.قو ٍش تحلاراصمالا هالو ةرقبلاةدنعبلا ىرقلا
 عذجتاو هلوق) ةيلالنرمثلا فا فلاخم سدّتلا نم لضفأز ءملا نم ىثنالا نا نمىواخلا نعردلا ىف اع
 رقملا نمو ةسماخلا ةنلا لق لمالا نم هناالا ىنُلا لق متابملا نم عجم ابرغما ف (نأضلا نم

 فصنلا بهذدةفاف_هكنناك ناوناثلثلا

 ىئلازاحو غلاورقما او لبالا نم ةيمضالاو)
 هيفغالاىأ(نأضلا نم عذجلاو لكلا نم

 اهتمزملو اهتعزواصصتالو ةعيزالا ف ةرمصخمم
 زو هنافنأضلا نمعذ_نا الا ىنئلانودام |

 نعال تامنثلاب طاتءتاول ث محي اهظع ناكاذا
 لعقلطن سنج مسارغلا دعب نمزيمقلا
 نأضلاو زعملاو نأضلا نم ىثنالاو ركذلا
 هءلعىأىذلانأضلا نم عذج وزعم ا فالح

 ءاهقفلا بهذمىفورثكالا دنءلوحارثك | [ارقم
 هل اذا طولا قرك ذور هش أ ةتسدل تام | ة.ءامل نأضلا نمو ةنسازعملانمعذجلا ىرهزلا ندو ةعبارلا ىف ىل.خلا نمو ةنناسثلاة : سلاف ةاكلاو

 هلءامىنلاو كلذدعب عذجو هفرهشأ ةعمس | رردلا ىناموهريغ نم عذجلا نءزارتحالا نأضلا نم عذجلا»ف:صملا د دسقتن العب هنموىاب زرهشأ
 ةءرلان مو رعملا ىنناذكو ةيناثلاف نءطوةنس ١ هاشلا ىفالادج وبال ع دحلان اهرهاظ ناب ىدنفأ حن هنقعتر وشأ ةتساه هاش عذجلاو هلوق نم ةيافولاو

 هاهتفلاروهج دنع ثا املا لولا ىف نءط ىذلا / ىلا مق ىضل اياب شن ةجاحدلاو كيلا ةهركمف (حاةرصعم ة.عقالا ىأ هلوق) كلذكا سدلو

 نط ىذلا لب الا نمو سوما ا هم لءخديو | ءابشال.ذهبةيضنالازاوجنال (اتءزواالوهلوق) ىوجةئالثلاف هباوص (هعبرالافهلوق)
 لاوحأ هع رأاهلع تام ةملطل اقوةسداسلاىف ١ قالخ رقسلا نم عون هنالسوماح ابزوحتوا,لعرصتق.ف سايقلا فال ىلع صنلاب اعرش فرع

 هما تناكاذا ىلهالار ىثحولا نب دلوتملا || هلو5) نيستعنتمساس.قلاو ىثحولان ود ىلهالا رقبلا فعرشلاب فرعانهزاوج نال شحولا رعب
 (| ىلعرسع. ناالاا'انتلاراوعت مالسلاوةالصلا هلعهلوقل (نأضلا نمعذحلاالا ىنثلا نودامابنم زحرلو
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 (نيعملا خف نمثلاثلاةزلا) مر
 يا 22 تآ#آ#آ|آ
 | ىف ذاذادارملان اءالل عم ةيلالمنرمشلا ىفاكدوج ا ناكل! هالصلا لمةرمدملا قةيعتالا ميذتالرردلا فاك

 ازوك عضوم فرصملا ج راخ ىلا ب ثعمب نا ليهتلادارأ اذا يرصملاةامحنستل اوهبادملا هلوق ارمدملا

 'ةالصلادعب امىلاترخاامناو ردقلا عولط نمامتقو نالر فلا علط | مميق ىعضف هيفرصقي نأ ر فاسأل
 ناضل اقام ىلعاهنم غارفلاةققح ةالصلا ل.ق هلو. دارملا مةالصلا نعاسمم لغم ثب اليكرضملا ىف
 نوكيو زو<مهض»د لاقو ةياو رارهاظ زوال مالسلا لمةدوشتلاردق مامالادءقامدع» ىع نأف

 صذول عثادبلا ف لاقو ىهتنا لكلا دنعةمحغالا تز احةدحاو ةعلست مامالا ٍلسام دعب ىحتولو أمسم 5

 لالخ ىف ناكولاكز ومال ةف.ذ- ىلالوق سابق ىلعاولاق ملستلا ل ةدوشةلاردق مامال اددقامده» ا 8
 امهدن ءالدذع صرف هءنصب جو رخل انا ىلءءانبز وصد و فو ىنالوق سأ.5 ىل-_ءو نادلقملا يد 3 ( ' . .٠ 8 .٠ 0 8 . 3 .٠ 5 ع 5 300 , 7 - - ١

 مادالا ف ةالصريغ يذلا لحدقف سمثلا تا ارودا دمعت: م كلل ذكرتواد.عل |لص ىلذ مامالا لغتشا نآق

 ءاضقلاهحو ىلع ثلاثلاو ىناثلا موءلا ىف مامالا ج رذعا تاو ةالصلا تقوتاف سعكلا لاوزب هنالاهلك
 ا نعىا زلاهلقناذكهو عئادملا مالكى هنا ى رودقلاهركذاذك ءاضقلا ىفالءادالا ف طرش بترعلاو

 نو->رءالاوناكاذا الا لاوزلا لبق ىنا“لا موملا ىف ةمدتالا مهئزحتال هناطمحما نعاضد | جلد زل لةنو طيملا

 / رو زلاةدا بش ديعلا ىلضاذا مامالاو ىتفملاةمنمىفو ىسهتنا ةمضتلا نعمت زحت لمن ف مامالا ىلك نا

 : اذاامفالخة لالي نمثلا ف اذكرو رخال ايذلاوةالصلا م تازسا ةفرع موههنانيمتمث سانلا ىحتو

 نمءابعلا نمنالة.هذتلا نودتالصلاداعتد :رانهطريغ ىلعفا مع مت مامالا لصولو ةداوشريغناولص

 1 زاوللانر حتة صختل اراوحىف ارذعءانلعق غام هيفداهتحالل ناكفمدحو مامالاالاةالصل اد معد اللأق

 داولاكتراصدلبلا نالوهأز ار قأ ادعب ارصخف م6 ىلصد لاوأ,مف قلو ةنتفداملا ىف عقوولو

 طوملا قل ات(هيش) هدعب ال قرغتلا لمد اعىتما نءزدلا هدف هالصلاداءثهلوقو يطزلا ىف 58

 رعفلا قاقشن ادهر مت ازوصو كسانملاءاداناهتدو مهلا ةتشالدرعلا ةال_صردغلا مون ىتم لها ىللع سد

 كلام لاقو هلوق) تكمل هاو احم |نماه نممه ىنم لها نارهاظلا نمو ةءلالينرمشلا لاق ىهتنا

 2 ىتفاشلاو كلا حزاشلاهازعاف ىنرعلاهرك ذا فلاذم (مامالار حت لمقةالصلا دع زوحتال ىذاشلاو

 اعاوةالصلادعن نوك نأالو ل. مامالار دعب نوكم نا طرتشد الف ىيفاشلااماو دجاو كلام ىترعلاهازعأ] فعل 0 50 7 : 0 3 د (
 ْ نالوق فاشل نوك ن الح و نيتبطخ عم نيةعكر السر دق تقولا نه ىذمدق نوك.نا طرتتش ) ندور ل 0 واو

 ||اذك (حئانالا_صغو هلوق) ةأجافملا فاكىهف ردفلا ىشناناتقوىأ (رعفلا دن اك هلوق) 0 0
 ١ نرقلان ال(14نرقال ىتلاىأ هلوق) ىلب زدوصتملا.لذال هنالاهدا فا لو ةنبعم تناك ناءابرجما 000 («انجلو

 || (مايجلامال هلوق) ةيلالمنسثلا ىفاكمظعلا س أ ررسسكلا غلب اذاالا نرقلاةرو كما ذكودوصنملا هن قلعتال 7 عاب
 || ىهوءاقتهامزو الو انش طخ اذكنذالا ةريغص فال ةقاحن اذ نذاالوتلا ىهوءاكسلاب مخ الاذكو

 || قامزكلا ن ءىلشلا ةشاحىفاكمص الاو ىب زنذالاك ةرثكلاربتعت فسوب ىأ نعو اه نانساالهتا
 ١ اذكوةرذعلاربغلك أتالوتاا ىهوةلالحماالو ةيعصلاكذنيحاهنال فاتعت تناك اذازوةءاقا نا
 | ةيولح لكما نيلالام محلاي*ادجلا الو أبن ةنابهذيو برطت ىتح سددت له لك دالواهنمل برش ال

 ىلااذكواهعرض طق ىتاالو ريثالانءاذياهن نعىلش ىدنلاةريغصءاسسنلا نم ءادجلاو هذ ال

 || نعىلشالفالامو عنع لكلا ىلع لاحتاو |ةعفنملا ليز تبع لكنا لصالاو اسهل صف عضرت نارد#:ال
 همز ىنغلاة ارت ثم تن مولو هثزحت رمق ةولوا.نغاهريغ هيلعف عنا تدمعت مث ةعاسا هارت ثاولوةب ريهظلا
 ريقفلاوامهاد>ارسوملا لعفاهماداىنىلوالاتدجو مث ىونأ ىرتشاف تةرسوا تلضولو ريقفلاالا دب

 ئرحتالو ةبنامهولا حرش نءهمفو ىلا زنا نع ردحذلادنعابا ارطّضأ نم أمت رمضنا الو امهالك

 وه ءارشل دعب تدمعت اذااعةريعفلاو ىنغلانعب لي_صفتل ا!نمزك ذامنا ملعاو يضايالا-ه2 نالىنخا

 رسكللا, كلا (كستملاىلا هلوق) ىناتسوقالصا عئامريغف صفح ىنأةياو رفاماو ناسعلس فادياو ر
 1727 2 و سو ري موو عما

 عضوملا



 يافا ل

 ا ا د ا دل هاط د لكلاد راسة ا

 ىلأ ن نءوزاحىلاعت هللا ىلا برق :مدحاو لكو فاتح : | ناقد- او سذ> نم ملكلا نوكمنا لضفالا ا

 مدنا قرع رصوهو ةمناخلا ناذك احن لكلا نوكو زوالر ةزرلاقو كلذدرك ١لاق هنا هفندأأ

 هرك ذام ىلعتترتد د هنأ ل- عاو ا:طشهركذاذك ةسلالبن هاى املافال_ةةهو ركمري عة رد 5 ةقيقعلا ْ

 راوح طرش نال هقيق لأدب ريمهد_- -ناكاذا كارتشالا ةدكمد- ءةقيقعلاة ها نما ىلالتزرمفلا ْ

 عد اسدولوملا ىلع مذ اثةقيقعلاو ةيرق 2]اهه- تفل ةخاناو سدر عدم ل !|نوك كارت ارتشالا|

 ملعاو قاحمام اعزم هعمل انازك ذم ةءلالمئرشأ| قام فال ىل 2 انش هات ادك هيذالو ا

 ةعبقتلاو* ايلا ماع رك واو نات 2 ماعط ةيدأملاو ةدالولا م اخان روتلا ماعام ةعلولا نا |

 نمر علاوهو موق أب تعش سودا ماسالا ةنسن تسلا هلو براس ةحضؤاومداقلا, | اعط

 َّق زوحتو (مانأ طر : ىعو هلو3) ةلالمرش اهرتآ اهتوداواموأ اهلضفاو (همانأرت ا

 ص مينلاو ةئالئاضيأ قيرمثتلا مانأو مانأ ةثالثرتفلا مانأ نارعاىلزةلاق اى طاغلا فول هركوابملال

 نمل ضف |ابسو ةضتلاو قير مشت ورحت ناطسوت:ااورعغال ى قدرت : [هرش اوريغالر ماو ةعبرأب ؛ ىذع

 امة“ كاودرقور ردم ردن وستااوصسو» ةصخالا نود قودصتلا

 5 ءميرطال ما موداشلا نكن ىب هلا قدصتاذا مت د هصحالا كرنو قدص:لازاو+ هم موغ.ال لا لضفأ

 هيا ةلاعال لضفا تح اولا ةدهع نع حب ورخما نال وسال اناس ليتم لقانا حاولا هدهع

 مذمانأ اهلك ق.سثلامانأ ثيدحمت ( عدارلا موملا ف زو ىفاشلالاقو هلوق) ريصم !انيدلادمج نع ٍ
 (ىعقسكعل | ىنو هلوقإل ىوج نيت نانذخ | اضراعتالو اهلضفااهنوأ ةنالثرخ :ل| مانأ ثيدحانلو |
 ىضتواريقف تقولال وا تاه ارتشا ناو تدولاوخ 1 ىنغتسا|ذا هلع ىمالا رو-و ىذتق هقالطا :

 ريقفلا ىرت_شاولو فلتخ ادق مج رثلا ناةياالينرمثلا ىدافأو رابشالا فامهاكح ساوةدحا اًذدهو |

 ةلزنم ةحضالا ةرذب ءارمشلابرمقفلا ىلع بحاولا نالامهب ىععن نا ه.لعف هدو مثىلوالا عامضدعب ىرخأ |
 ةرمال هيلع بحوتمل عر :رشلاو حرمشلا تاكا هال والان ىنغلا قالك دم _عتدق ءا امملاو رذنلا ||

 متتءاضوتلا ىلوالا نءالدب ريقفلاىأ ابم>و ناو اممم ىصق» نا هءلعنا ىنارفعزلارك ذو: دحاو |
 نع ىردلا ةلكن قو ناي الاىفاذكت> اولا داو ددقم نامصالا نالءاش مهما جذي ناهلف اهدحوأ|

 ىت' نا ءارم دلادنءىونوأ اهب ى مما نارذن نايرذنلا,ةيصضتلا,نيعتتةاشلانا اهصئام نأ ءلاذياغأ

 رذتلابالا بتالاب:.عرة تلا |انب اهم ن ءىا ارفعزلا ىوزو هباؤرلار هاظرهراربتف ىنتشلا نكواب

 ىؤو افغناك اذارذات لام حلا اريقق ىرتشا ا ناكناو ةصحااا ءأ هلا هش اتمعل هن و2 1 تعال

 ل>الةاش نال ل مالا همزلد :العراشلا ناصانةءلعب> اولا ن .عرامخالارذنلا :

 مانا لبق كلذ ل اتولو ةد>اوةاشَةَم ,كضتأ|الا همزلد هال اقن 2 ا نمو عسشلا باح هاشو رذنلا

 ةكوتنولا ليقدم وو لدا دا ع رابخالالمتال ةغيصلا نال الخال نانا همزا:رخلا|
 لورتل |ءانأ تضم (ةمعز ء هلال مث ناتأش هم اعف اهورمسل امر أمان ا رسععوهو كلذ ل اول ١

 رردلاك اهريغو ةبادغلا ىفاذكالوأ ةاتا واطاهارمثريقفوةتيعلرذان ةيحاوب قدصت م
 ةعقلاب قدصتلا بوو ناينمهاش هسا همقعتالو أ اهارعش هلوق نكسل قدصت: لعاف ةنيعارذان هلوقو |

 تلق نافعا هزلاقاك ةيحاهب قدصتلاو ادرعلا فدعا || نييريخوهف ىرتشااذاامارت شن ملاذااعدةم

 هلوق ه٠ .ف لصالاو ىوج تقولا مدعل الطرمثلا مدعل (حاىرصهحيذمالو هلود )ريدتلاب لع ب بت اوحلاو | ١

 ىكلذلاق 2 مدقق هال صل | دعب مك ع نمو هتعبذ دعبلف ةالصلا لمق عب ذ ند مالسلاوةال_ص صلاهيلعا : 1

 لاقوو ىابز ا ني راما دس برع اليك د.علاةالص هءاع نم م قدي

 ا ىو# اًةمالعأ ! ملك سا |نه الو ايعلو ووك الزأ اردنلا طرت : نمنا عم ىنغلا ن نمرذنلا عم م 7 ؛ ١

 خ ىلا) ةحماىذ نمرشاعلاوهو

 مانأ ةثالث ىهورختلاماناىأ (همانا
 مو.لأ ن نم 0 رعاذاقاندنع

 ىفاشلالاقومدعب ةيهضتلا رتل تلاثلا
 ةغللا ف ةندسلاو عدارلاموءلا فزت
 لبالاةعب رثلا قو ةصاخلبالا نم
 ندينم اهتماذكضأةندي تيعدرتملاو
 انئامهل ىذلاوهرسوملا ماذا ةناد

 مهرد ىئام ىواسب ضرعوا مهرد

 ىتلاانشلاو مداخلاو نكساا ىوس
 اذهوهملا جات ىذلاحاتملاو سالت

 ىوةصتالا ع ذي نارملاهل قباذا
 هلو ىمتمالا مونءاحن ا تاينو راسملا
 ارا رت او هر داشام

 صقنولاذكو د كهف
 الو ىتسالا موءاح وأو نم اسما نع

 تح ومهرد ىبنامدافتسا# هل لام

 هدالولاو ىنةلاو رقفلاو ةصئالا

 0 هيصضالا ودق ريشعأ أعا تو'او

 مانالالّواىف امنغناكولفرعفلا مانا
 سكملا ىفو هيلع بحتالاهرخىفاربقذ

 لغتس راقعدل ناكوو 3

 َق ىارفعزلا حاضاىفةنورخأتملا فلا

 0 هده ريتعت

 الو) ةسالخلا ىف اذك هل دريتعب
 حذو ةالسصلا لق ىريصم ذب

 اراد

 اذارسوملانأ- ءاريد:] ا هلوق

 نكيلرامخالادصقورهفلا مانأ ران

 ةاشلا موز ناو ةقرق>ارزز هنمءلذ
 قاطا اذااما عرمتلا باساب هيلع
 مان الف ناكو ارارخالا دقو

 هناتامو رع ًافارسعم ناكوارحخلا

 ملابنكل ارذنلاب ىرخاهاش هتمزن ناو

 اهريغ ةمحاولا ل لبق ةمداو نكت
 ل ”لف لك ىلعو ةقمقح ر ذنو هذ

 لاحت | مضت او هلمق بحاول وم قحر ذب
 ها راتشاّور ىناذك لاك شالا حاطو



 درا اح و
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 (نيعملا تف نمتلاثلاءزحلا) ٠ انا
 ك1 7_1 1_3 سسسسللسُلالسماب 0555555166 تت تت 2

 | نا مالك ل قت قرصتخا حراشلان ا ىفاقتالا مالكه يلع ل دامةياغذاىناقتالا مالكتالدتسم ىوجلا
 ْ ىلع #الناةدانعلا ف لصالاو ةض ةررق ةدحضالا!:لقرطفلاهق دص فك (ريغملا هدلو نع هلود]

 ندسإو (حلاهونأ هنعىضن هلوق) ىليزةنؤلا ىنعما مف نالرطفلاةقدص فال هريغ بيس د->أ
 مالسالا عشرا. اوهو ةءانعلا قلل اقو ةرادلا 8 هع ناد اذهو ىناقتالا نعىوج مهللاءقدصتنالا
 ريغصلا لام نم ىأ هلام نم هلعفي ن أب الل سداو كلذ سال هنا عصالا قاكل ا قو نيدتلا ىف لاقنك.-!

 ةفش- ىأ لوة ىف نوذنال ىالا لعف نا بوجولا مدعنيدهمصتل | نم هيىفبام عصأو ةملال نرمشلا فل اق

 رةرود 2 لوقف نعد ءىدولا لعق ناورفزود- لود ىف ن 2 وىونفلا هلعو فدو ىو

 ملعاوك وج بح اولار ادقلانامب نوكما سحت ىف ريمذل |نم لدي هنا ىلعةاش عفر نوك. ناز وكومدلا
 ىمتول هان راعشاريكتتلا نو ىواحلا نع :ردمدللاو ةعقلا ىانوتسا اذاةرقملا عبس نم رضفأ ةاشلانا
 ىلع دئازلا ناماظنلا رك ذو ةنازخملا ناكل كسلا بوج وراخلا ناالا ةد او بجاولاف ةدحاو نم رم 1

 هنارباحر ثان هاكرتاناالا أرق: ال ىهوةدحاو ةيرق ةقارالا نالدح او نعالا اهلك ةندملازوحتالنا
 تيفال ىف صنالوهع.س نعةندملاو ةعبس نءدرقملا سو هملع هللا ىلدهللا ل وسر عمانرحن لاف
 لقأ ,هد>ال ن وكمال ن ا ةعس نءءازالل طرتش و ةالثواةسجنواةتس نعز وتو ساسقلا لصأ ىلع
 ةيرقلا ف صو تاوفلاضءأ ن بالاس صن قزح ملا اسصضو ةرقب و ةأرماوانبا كرتو تاماذا ىتح عبس نم
 ةرقتب ىف هلءاكمث مهلعج ىأ تس كارمش ادحاول مصو ةررق هنوك ىف لعفلا اذهْئزحت مدعل ضعبلاف
 ءدواهعيب زوحالف هب رللاهذعأ هنال رفزلوةوهوز وال ناسانقلاوانا حسا هناا اهارتشا

 همالكق اسو رردلا قاذكز اوحما ىلا ةحاس تف ءارشلا تةوهكراش نمدح الدق هنا ناصتسالا
 لجو م ةكرشلا ةمنالداهارتشاهناةلعس ا ةروص لب كل ذكس دلو ةكرشلا ةمن ىلع ةرقملا ىرتشا هنادمغن
 نا اطال ياس افلاجت وكب ال ةكرشلا ة.نىلع اها ريس نادل كيرلا
 7 ارتشالا ن وكب دنو اناسحتسا أ أ هعمةتساهمف رشا م هسفن نعاهم ىتكن ناديربرقب ىربشاوأو

 مدلل ةعست 'زاوج قنور ردلا قاكسنحلا فالح ىلاسنعلل اقريضز وحذف هدلح وأ هعراك| نم

| 

 ةءلالبترمثلا ىفاكهنف هراورالو هنا ىلس_ءن وكت رق لكنال مهيزحالرقللان م هينامىف ةيناقلا|
 ىاكمركي كلذ عمو اهبةتلا ب وجولن يعش ماخالىتغلا ىلءلوعهحسلا كارتثازاو> نا ملدعأو
 ةصضال اءاكرمثلا ضعب ىوتولو ه.كض الإ هارتشا اعف هربغ كارشاهل سلربقفلا نا هدافمو ةلاليترمشلا ١

 ا هل داودلو ةدالول هقيقعلا مدمهضعو دمصلاءاز موذعب و نارقلا ىدهمهضعب و هعتملاىده مهضعإ و 7و 11 31 31777

 212122 ور حسم
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 3 ىهتنا ملاك هف قرف.و ند ىذلاامأ ىهلاة زنك نونحملاودوتعملاو نمكال لكأب ريغصلا ناك

 1 ةقاراوهب اولا نالتاش ذريدقتلاو ر هظالاوهو بن عوفرمة ا ناىلاريشب (ةاثبت ىأ هلوق)

 كيفن روم للا ل رو نسر

 وا ا ىدملا باب قدانمتقامهقلا خو ةيرقلا ف عوج رلاةروص نعو الخلا نعدعبأ نوكيل ءارشلا لب

 0 ًاابنال اعرب ريصن هنالابق كارتشالاهل سدل  ةكحرشل | ةءنريغ نمىدهالاهارتشا هلوق نم رهألارزعم

 || هعممضاذاالافازجالانزومسللا مسقيو ىمهت اهياسعايدازامو عرمشلا باحاناهضعب ةبجاو تراصاهلك

 7 المح عاشمةيكدنالب لضفلاب ةمرحلا ىذتقمف اقم ةد اع سدل هنال لحال ىنعع ال حصن ال ىنهعافازح

 || ءمدللا لك ىتحاهضقن.ملاذاىتح ةمسقلا رضقن كلامللف ةسحلا درع نيعلاهل بوهوملا كلءالف ةجسقلا
 ٠" ارقي عسي ةسجن كرتشا ذادنالعاو ةبلالبنرش فالثالاب كلا ىضرل ناعذالو ةمرحالورمالا
 7 | مزح تارقبع سف ةينامرتشاونواعمسةرقم لك ىندحاو لكل نال مهأزحا اهوديذ فرثك اوأ
 01( ةلرتشأول كل ذكو عمسلا نم ص قنا مهنم دحاو لكل نوكمف مهسأ ةيناسمث ىلع نكت مهندب ةرقب لكن ال



 ناكولّم-ر هنأ اماأرت اريدعب "اتناول تيدا مالك قنا ةكمزردنلا

 تناكولذإةرمسدمو ردق,يةامنااجا ىذتش نت ا اا اف رقتفاماسغتقولالوأ وأ[

 ديس كذا نال طقس راشل امالكىف سيلفمدهرامةنب رقب لامءدإول نك ناىأ (ا بحت
 ا ا

 اال (نكبسالنمىل ع)

 نوك اهتقور [هراقتفايهتءاهطوةسنم مزايا تقولا لَو ا ور
 : هنال طوةسلازمس ىفاطرمث ا هماود ناك ةرمسدملاةردقلاب تناكولاهنأ نمسا انا رق ةردقلا ماؤد

 دعب 0 كل هالصامتردلاماودناكقرعتاماأ ىشمدعبرذتا اع

 الا ل ا تل ل

 راصمت دولا ىذم ىتح خا 0 تفكولا عسج ىفنارسوم ناكول ي- ارزارتحا ادق ءارشل ادلى قَمْلا س دأو

 نكةلايدارملانارهظ مث ةيلالمت 0-1 اهدح و ىتهاهب قدصتب هتمذىف ادا .راصارم#ف

 ةردقلا ماود طارتشامدع رهط :هدنعو|ةيضمر وجولاهبىلعت ىذلاوهذا|مقورع أ 1 ناكلا نكم ١

 أاهسوع ابوس و نكل تقولا لان تمج و ناوأس,مالا ممولوان ل لما اثلا مءالاوهامدار 1 دأو

 فسوبوبأ هفنص باك مس ا عماوخلاو عماوجلا نعجن ءزلا فاك تنسون ىأ ن نا هن هنا 4 وا
 يو

 م 00 كلف ىعضن ناك دحأ دارأو ةحلا ىذلاله أ راذامالسلا هممعهلوق ةنسلا هج ووهبانعلا اك

 للم سديزب هعسد> و نم مالل_س لا هياع هلوق بوحولا هج وو ب و> ولا ىفاشي ةدارالابقدلعتلاو هرافظأو ه هرعش نع

 يا در مر ا 1
 عبور 5 1 وهسلاد_ضوهام:دارالايدار ااوبحاولا كرتنالا دلت الد_.ءولا اها وامس ا مو

 هنامالسأاوةالصل هيلع هنع ىو رام هل مو بو> ولا ىقث ىلع دحلا ف ةدارالارك ذل دن ف 9 رعم .دعلاال

 ن.دلاىذرورأ اا )م ا ؤم هنس هلوق) ءابلا مب ؛ دن و ىريدو ىابزل خت“ لق ل ادارأ نمل

 كل املاو كلملاالا ىذأ تالف ةم ءلامةيرداهال( رح ىلعهلو#) هف:صلعملا نعول

 نان 1 , صتاهءادأ نال/ 5 لروما لا ناله رورو

 معن ,هلصالاق امور ردة عم اكهذعجرعلل ردن اعقد هيلع بحتالف تقولا ىذعتو ةتقرفقاسملا ىلع ىدن

 نعةيلالترشاوخ نا او ةيعضالا مرملع بحتف ةكم لهاامأو رفا هيدارأ جاحما ىلع ةمئالابوجو
 0 اصمالا لهأ ىلع ةم>او ىه هلوق نءللصالا قامو (ديرقوارصم ىف هلوق) عئادنلا

 ىنةلاوهورداتلا ىلعالا بمتال ةداسعلاناقةرطفلا راسب (رسوم هلوق) طوساملا ن ع ةيلالمثرم

 طرسش ىنغلاو تقولاة- .هنالادو+و بسن اةباسنلا قرك ذو رردرطغلاةقدص هر تام هرادةمو

 ةياورلا ارهاظوهو لام هل : نكي ذا ارك اريغص ناكءا ءاوس ينعي (اقلاعمهلفط نعال لو ) بوحولا

 أل همف ىوج دما |لوقوزيمماريكحاا دار او هانعلا ن نءاندش طاذك ىوتفلا هيلعو

 ىلعءانب لمأ ةلاهجوو نكيمل ماىلام هل ناك اذاام قالطالامدار اانا. نم همهون أم ىلع ندد |ةلطمهلو5 ىف

 عفوام م 0 :انرك ذاعوه.صوواهوأ هذع ىحض!لامريغصال ناك ناو حرا ل|لوقدانأت كلد نا همهوتام

 لاا طا ا دل ا اريقفوا ناك | نفغهلوقب قالطال ارم ث. :> مومؤعم ل

 0 0 عدم .مبو ماقلل بمانمريغريقفلاوينغلا ا ا ءاريبشابا

 لا ا|لودرعش ا لاشكر تسكلو مم ا قالطالا

 ملاذا اع هلفطل ب الإ . نءبوحولا فن دسسقت تاق ناف ىلد أنه ف ىوحةمالعلا لوقرم لامن 55 4

 جارخاب بامان اود بالا نال كلذ ن رم عئامال تلق لامهل ن احح اذا هلع بوجولا مهقب لام هل نكم

 ةماالدرمثلا فام ىفانسالق هلفط نع بتال ىأ هلفط ن نءال هلو ىنعملاةدنا قب هلفط لامن م ة.حضالا

 اهنأ ةفسض ىنأن ع نس حنا ىودؤهوث) ىو“ ةفلاهيلعو ةباو رئار هاظىف تبدهست || نم هم ةمناخلا نع

 َّّت 5



 به سسسللب سس ..يييلل . يي سس ا تا

1 
00 7 

 وه

 ثلث م 0-1
 تا حرف تا

 ترقدشم# بك تن

 3 ب
 000 خذ 01 1 0 0

 | مدلك مسنةمصضالا بوو ناراعاوو ريدءاحماةريسكلاعانتااهرسسكو رثك الا ىف ةزمحلا مضة الا ْ
 | ىنو مالسالاءادتبا قىلاعت هلل جرو ميذت تناك ءاش ىبل» زا ىفاكىهوةرمتعلاو ةقدقعلا نماهلمق |

 | ىوحلاهركذإك ةغلىأ ( هب ىحصذنام ىهو هلوق) مهته ال بج رىامنو<ذياوناك ةاشةريتعلا حاصلا |

 |اهطثارشدوج ود_:ع صوصخم موفي رقلاةش بذي صو صم نس صوصخ ناو. مس'اعرشو

 || ىقعلا ىف باوثلا ىلا لوسول وامن دلا ف بحاولا ةدهعر عبور لا اهكحو رد هحيذزو<ام مذا مكر و
 || دوجودنع هلوقوالمل عذلالعشدل تةولا صوصخم موداءدارملاو ىنأ.ساومد سو اهطرعشو ةسلال نرش
 أرعاو لذأت همذو ةملالض مثلا ىف لاةاعرش ةمحض ا نوكتال هذا ذارفا لاو رعقفلا ناوضتقب اهطئارش
 || لاقاعق+|ةرصضلا فو قامعالاك فالتالاب عونو ةقدصلاكك للاب عوناعون ةملالابرقلان ا
 |ميذلا دع اهمحل»ةقد_هلاوءزح) ناومحل ا نم» قدصت ول هنا هقارالا امنا ىل_ع ىل_لدلاو ىدادحملا

 |ةهيانعلانعةيلالترشءايلاديدشت, (ىحاضال اهءجوهلوق) ىوجزاحدب قدصتت ول ىت- ةرحتسم
 ارداف فوىراغبلاحرمش ف ىن.لالاورسكلازو تلب ةصضااداض تف نيعتبالو (ةيدك هلوق)
 |ةزمهاسك هاه |ىناسشلانبادنعوداضلا حوتفملاعجاوعجو ةمحعلاذاضلارسك ةصقو ىنامدألا

 |رسكحي لوقو ىههتنا جاهلا ف هلشموءابلا ف يفةةواض أ زم ارسك, ةعضا ىط_ةرسلل لئالدلا قو
 م .رمحلا مضت اغل نامت ةبحضالا فو ةلالثرمشلا ف لاقكل ذكس دلو فلا زاوج مدعم هو ةاكض| ىف : زم

 |داضلا به ناتنلا رماافدح عمر اهفيفو هالادب دشنت عمو .رمفارسكواهفيفتتوءايلاديدشت عمأ

 |ءاطراك (ىعتاوةاحتاو هلوق) ىفاشلا ىدانزللابزعم ىوتن اهرمسكو ةز هلا تف ةاحضاو اهرسسكو |
 | لاقيو هقرو غبدب لمزار مث نمر عشة اطرالا ن الحار ىريدلا ةلككت ىف[كمجناوهىعتاو لوقو ىطراو 0
 | ىيرعشتلا مادا نءناكتقو ىأىن ىعض لبق ىترثكمّتاهلصا اذه ىصنغلا تقو ةحضالا مذ اذا عض
 |معأ والان لالا مسنلا ضءر ىف عقو (متامعالؤالاناالا هلوق) برغملا نعىلشو ى 0

 |هجاواجتالهلوق اياصخلا لئاسم ةيناثلابو حيابذلا لئام كوالاءداربنأ هلد وأو صخإ ةناثلاوأ

 | نيعتف عابذلاباكل هع اتريغةلقتسماهلئاس نوكن د نمحو خلا طئارش ةسددلم ىأ (طئارش تنثت |

 ١ || ىوج ماكحايةستلمتشتىأ (ماكحاوهلوت) ىوج لصفلاو بانلانودباتكلاب نونعتنإ|
 |ىوج سأرلاوأ موبلا رهوذ- اوبس تنثتةصحالان اهو باساب تدثتىأ (بامسأو هلوق) |

 |سأرلااهيدسو لا ثيح ىقاكلا بحاصكس أ رااوه بدلا نو" ميج ردت ضعبلا ةراعن|لعاو

 ' لاق مو. اوهسسلان اب مزح نم مهنمو كن ذسكعدفتردأ اهرابعو مو ]!لقورطفلاة دص اك |

 | عارتال هنا نم هلالسن ثلا اه ااتبان فال ا ناك اذاو هررك_ اهرركتتو ىتخالامووماوقل ةفاضالل

 وللاناللدب ةرسمالةنكمم ةردقبرداداقةءاالاعىا (بحت هلوق) سم ريغ مويلا ةسسف
 |الوا تهب وابنيعب قدصتلا هيلع ناكرقتفا مث همارأ تضم ىتح عتنلو ردقلا مون ةمحض اال: اش ىرتشاولا

 |كالهي طق: ثبح باراورمثعلاو : كرا فاك الط هرشاهماود ناك ةريسملاةردقلا,تناكولو هنع طقس" ْ

 | ةيانعو ةياهترطفلا هفدص اك ةنكمملااببوجو ىفانبالاناصنلا طارتشاو ري راخناو ناصنلا|
 | ىلع دربلوقاو ردبوجولاءاّملاهؤاس, طرتش الف لعفلا نم نكشل ادر هم بحيام ةنكمملاةردقلاو ا

 لعج



 م (نكحسالنمىلع)
 يرخت ضد رملانا نولمخياوناك مهالوأ هسفنعساتتب هفذ أن عج رح هسحو نال هفنأ صخو لعفأ
 تافءاملاىئهسأ ارناكن اق هلوذ) سوماقلاو رادخلا نعانخيش همحاوح نمي رح ا وهفنأ نم هحورأ

 هق :را بنسءأملا نعهسأ رججورخ نال (حاهسأ ار نعرسحن اءاملا ناك ناوهلوق) هف ريغ هنول كو ال ْ
 هوضع ل صفن اول تح هنومبدسعب نا طرشلا ن اها صاقهبنذ جور فالطتامولعم هوم بيس ناك
 ةريط ىف كلعسلا عجول هنمو (حمادف .طتامناوهل وق) ىلي زاضي اوضعلا لكؤن و لكؤب هناف برضب
 نافر رد هتول بيس ناكملا قدضنال تاخد ضريغ هذا ىل_عردقب وهو اهتم ورخلا عسطتسال
 هيوم ناكسف هسلعتوملا لاح رهاظ بس مادعن ال هلك | قربخ الف دصري غب هذعغ ىلع ردقنال ناكأ
 زمن ىفعقو ا لاقال- باوصلاوهاذه (ريط نط ىفدجووا هلوق) . ىريفد لل_الف ه ف: اا
 رطضاناوهلوق) هتومسس ناك لا قيض نا للا هج ووريط نطبق لاق يحى وهادي دا
 لوقورهاظو هامان واولا لادباو طرمشلا ةاداف ذي نودايصلا رطضاوا هباوص (خا نودانصلا
 ةفدح ىاد_نعلكؤ الهلو5) رطضاواباوصلاو عمانلا نمشي رح رطضااذا هل عل ىو ادم-لا

 هلاعو ىوج بلاغلا فتوملاتداوح نمتسلو نامزلا تافصنم ةفصدربلاو رحتا نال. .(ىاطلاك
 قفراورهظأ اذهو (لكؤب ددنعو هلو) ادرانواناك اراحكل ملا لستقءالء اما نال هلوقبرردلا ىفأ
 ىضاقلا نعلن ميا شملارثك !هبلعو ةيلالبنرعثلا ىلا تفي هيوىتفملا ةينم و ديزمو سنحت سانلاب
 هلوة) ءاملادامحناب هيوكراصق هف "ايتام هنال با ةمرحلاءلوقلا هيقفلا لاقو لكلا دنع لكون هنا
 ناوهو قرف اههننب نكل ثيدحما ناتتيمانا تاجا هلوق نم مسا مل دارحلاك (ةاكذالب كلا لخو
 اردو ضرالا نم لجرلا .دحأب دازحلا نع ىلع لمس كسلا فالك هفنا فد> تام ناو لكسب دارا

 هلوق ) تعرلامو تامام لكملوق نعرصخا هنوكّلر رد هتحاصف نم دعا ذهو هلك هلكلاقف هريغو تدملا
 نم هن اك [ةلطم سس تاماذا لحتا هبه دمو هنعتراو راذهناهنق (حتادارحما لحال كلامىلاقو
 نا نم حراشلا همّدق ال مدنع كما قالخ هدنع كود الهنا فتح تاماذا اذه ىلعف ىتيعلاح رش

 ةياورلا هذه ىلع طرمشلاناهمف (ملاهسأر ذدخ الا عطقي ناالا هلوق ) ىفاشلادنعو هدنع لكؤ ىقاطلا |
 هلوثال .ىنيعلا حرش نمرعاك ةدحاوهباورالصا 3 طرمش سلف ىثلااماو طقف سأرلا عطق ظ
 | منن ةلوتقملا تعي (ةصطنلاوا هلوق)ابرض ةلوتقملا ىف (ةذوق وللاوا هلوق) ىوجهبفلمأَب (حورفلاك ١
 تنك ذامالاىلاعت هلوقل ةمفحامتامحتناكنأ م وتتلالعو تهياملارمااظ و (اةااس لح هلوق) اه ريغ

 ىواعطلا رمش ورك ذال ةراشالا مسا (ةياورلارهاظو هو ةفين ىنادنعاذهو هلوق) رد ل طفريغنم
 ىلغالاهق ءلطا ىلع ىشال لح مدلا رخو ا تكرصتف ءاش حيذولو هلوقب فندم هرك ذام نا ملعب نمو
 لاح لكى ءتلك احيذلا تقواهتامح تاء ناهنالديدمق (اهتايح لعتالهلوق) نييحاصلا بهذم

 نال تتاذهو (ةسالخلا ىفاذكهلوق) جرذجل مامدلا جرخالما تكرحتءاوس يأ ىيايزلا فاك
 || مذل|مذو ءاحرتسااهشال توما ةمالع :رعُسلا موتو لجرلادمو نيعلاو مغلا جف توملاب ىنرتس ناودحلا ظ

| 

 0 ع ىي : 2 1 . 0” 1 م أ انك .ذا|:ا.ج ىلعتلدق ىلاب صتة تاكرح ل. ءاخرت ساءت نسا رعشلا مامقو لحرلا ضو نمعلاو

 هيزنتلا ةهاركعم لحتةرارملاو ىنعلا ف ناذالا نايصعلاو ةناثئاو نايثنالاو ركدلا (ةستت) انش طخ
 حوف ملا مدلا نودلا طل اود. كحلااو معلا نمير ذم ىذلا مدلااذكو لاقط ار دهلا نع ىنأدسوق ا
 ىتلئاهىفىأ سا 1فلانم ةيزنتلاةهاركعمةرارملاو نييثنالاو رك ذل لح نمهركذام لوقاو |
 ْ مرا رارماوةنانملاوةدغلاو ةيسصماوءايحلاةاشلا نم رك ف نصملا لاق ثيحح ضئارغلا تاك لمَ ْ

 3 0-10 . ا 5 3 0 1 0 ' : ١ | تار عريونتلا ف صدي و ةيعرتةهاركسلا نوكن مرهاظااوهاهىلعءائب ركجنلاو حوفسملا

 1 مارس مدلاةغينسوبأ لاق لي زلا قام لسل دي مدلا| دعا ةبسفل يلب هقالطا ىلع سيلا زن ىلنقو هوقو. 1
 1010712929212 ل

 8 دا



 أااهف إال قسونوبأل اقف حاحتلا ىفكءاملا نيكستيربولاامأو ىفامركلا نءىناتسهق تطدمف ضمنا ||"

 (نمعملا تف نه ثاثلا ةزجتا) 2

 | نمر دص |[ دس ودوهو تانسنلاو لوقملا تت وهو بنرالا ل شم ىدئغوقو ةفيتس أ نعاتش بف
 أ (مالوالامعذوهلوق) واولارمسكم ىن. ءرابو ىلع عمو ت وبلا قل دتاه بنذالنيعلاءالكرونسلا
 | (ههروطب هلوق) مح ةاكذهنالنيعلا سفر بغ محرهط ديصلابو رردلا قهلاقديصلا ف مااذك
 ًارهطب دلجتاو لك ؤب الامم ةاك ذلاب رهطنال هب اؤر قو ىتنعلا ل اقوةراهطلا قمددقت م هفال- حارلا
 ٌْ لئقةرمستلا عم مذلاوايذلادر عه لكؤي الامةراهطل ث>وملانا فاوفاتاو هنا ردلا لاق محلاوه

 د قودنداك ذالو داك ذلاوهرهطملا نال ةممعتل اعممذلا ل. وحوف_ملامدل اةلاساى رثومهنال دل اد درك

 "|| ةريغفالخم هتماركل هنودب رهاطوه لب يذلا رهطنالهناف (ىند .الاالا هلوق) ىوجةيمدشلا
 ' | الخد في ءانثتمال ارهاظ ناكناو مهفي نا بح اذكه صذلابهتراهط نافريزتاريغ هم لكؤب الامم
 || ةيزازلا ف لاقو ةمنامهولا نعرد س2 ءامىفادلوتمولو .(هق ايتاماذا كءتلاالاهلوق) ىوج كلذ
 ًأرطتيافلاقف ةءلالمنرشلا ىف هاكشتساولاعلل هلك أب سأرال همفريكف سخلاءاملاىف كعدلا لسرأولو
 ]| امرثك أمدلا ةطساؤ ةساجفلا نماه<©بةك.ةلالحتان ا قرفلا ل علو ىسهتن ةلالحلا نتن وهندب قرفلا
 . ]|| ةراشاركدلاب ىهامزاملاو ثنرحتارردلابحاص صدنو ىحنادمع عشاقرتفافمدلامدعلاهنمكعسلا همستك
 1 ناّكلا لهأو ضفاورلا ضع نان ا.لا ةراغقوامهئانثتسا نمد # نعم رغما ىف ل-ةنام فعضملا

 ]|| ثيرجلامهلوق ثرغملا فو هب عض هتل ءاح ىلا سانلاو عدي انوهد ناكهنانولوةدو ثدرحلا لك أنوهركي
 / رردللا بح اص ىهاذم نعانمشطنع اذك مارأ ةنالثدعب ىربالو هل لسنال صمام نال لطاب تاخو+لا نم

 | ىذلاوهو عننقلاوهل-ةلابانضش هطبضاذكحاض:أءاسلاديدشتب وهدّدشملا لادلا تغب ثوردلاو
 ةجملالاذلافزو<و نونلا ني كستو فاقلا مذب مقلاءاضنأ اننش هطض عذنقلاو حامصلا ىف اكل ريغال
 ظ ىتيعلا هلاقءادوسةكعمثيرحلاو ةسح اةروص ف ىذا اوه ىهامراملاو ةلمهم نيعدرخ آو اعم مضلاو فلا
 | كلاملاقو هلوق) ىهتناسرتلاكرو دمك مجسلا نم عوناهديدشتوءارلاو يحل ارسكم ثدرحلا اولا لاقو
 | ثدر حلا تح (ر عملا ناو عبج لكؤي هلوق) ررد ىلمل نأ ني نجرلاددعمهنم (خلا ةعاجو ىتفاشلاو
 | مالسلاوةالصلا هيلع هلوقو لصفربغ نمرمعلا دمص ك] لحأ ىلاعت هلوق مه ناسنالاو.تباكلاو عانسلاو
 | ىيهنو تدم كبل ىوسامو ثثامخلامهملع مرو ىلاعت هلوقانلو هتتم لحنا, ؤامر وهطلاوه رحل ىف
 ٠ أهي الاف دمصلاو ناطرسلا عيب نعو عدفضلا هيف ذخت!ءاودب ىوادتلا نعمالسلاوةالصلا هملع ىينلا

 | قفتصوهو كم كلا لع ةلو##ثيدحلا ىفةروكٌذلا ةّتمملاو هلك أل كالاعف حاصوهودابطصالا لعلوم
 "| ادكلافنامدلاامأوةارحماو كمدلافنانتءااامأ نامدو ناتتسانل تل>أ مالسااو ةالبصلا هلع هلوقل
 امك, لاعطلاو ىلي زىرحبلاو ىربلالوانتتف ةقلطم عاسلاورب زنخلا سرحت ىل_عصوصنلاو لاعطلاو

 || ىاءزلا مالك ق ايس نم مهغ ام ىلع ةمكسلاملا ضعب ىأ ( حلا مهضعن ىثتساو هلوقؤ انش طخ اذك ءاطلا
 ١ | مصتالف كما اد عامان نع لوك" ًامريغهعاونأرئاس ىناملانال ةفنحما ضع هيدارب نأ عصتالو

 . ]|| هناسناو» هرب زندخو »أملا تاك ةكلانملا ضع ىثتساو هلوق» حميرصتلا رردلاق تار ءانثتسالا

 ىوج هيراهطل عاجالا. هع زوح ناىئتش ويل زلا لاق (دحاو لكالا وعسلا ىف فالخلاو هأوق)

 |هوفاسنلو ثيدعلل ل الحر جا ةتيمنالاطلا لكان سأبالىفاشلاوكلامىأ (اضرأ الاقو هلوق)
 | ةّتيمدارملان الىو راعفام_4ل.لدالواواك أتالف افطامواولكف ءاملاهنع تضنام:مال_ءلاهملع

 هلوقو ىل زدوحنوأ  ضرعهف تام املؤانتن الورحملا ىلا انانضم هتومنوك ىلا هظفلامزعلا
 |ءزوظ لعابلقنمءالعو ىأ (هفنأ فتحءاملا ف تامىذل اوهو هلوق ) ىلش بهذ ىأ املا هنعضنآم
 | فد> هلوق) ةينايهولا نعرد قاطلا نطن ىنام لك ب اك لك ف فاطن سلق قوف نمهزهلت ناكن أف
 | هله ىايالو برضالو لةربغ نم تاماذا هغ:أ ف نالذ تامو فوتح ع-او تزللا تفتحي (ذغنأ

 لعف ْ



 4 (نيكح التم ىلع)
 هبقأة دل

 |١" نرمثعواسم شاءامهنمر ها دقورم رئاطلا اذ هو ةتعاف نم نىثك ارعاشنا لاقاذاو هناوأ رغفأ

 ارمغ هرئاطلادلا مت (ىسدلا اذكو هلوق) ىرسم د اتافت اهعسو اهلك [ لح ةنسنيعب رأ شاعام هنمو ةنسأ
 2 | عوالا اذهو ةرجاوداولا نسب ةرمغ هنو ىفىذلاريطلاو ل.خلا نم سددالاو بطرلا سدد ىلا! ب وسفم |
 ١ | ىرصا|اهرفنأ نكلةيراقتم ىهو قارعو ىزاج و ىرصمفان_مأودوىربلا مال! نه مس

 يعل“ د | ىتسعلا لاقو بانوذهناللكؤال هنادي زازيلانعةيلالضرمشلا قلن (شافخلاامأو هلوق) ىريمدأ
 000 3 7 ا | ةرج لمت هطلاخ رضع ارئاطوهو قارة ثلا لك بالو سافخا لك أ ىف فاح ري سل

 ثلا رو | مسا ىفاتسهقاهنوكسوءاملا مضب(عبضلا لك ى.الوهلوق) طاوطولاوه شافخماو ل ئث لكى ع لوصن.أ
 | ىنأو نساك نوكيوض < هناءرمأ بين هو هبناث نوكسو هلوأرسك,ناعبضوذ الاقيو ينال |
 ١ بيج أ ركبوبانيلك ”الاىفو مال لاوالص !هيلع ىنلاةدئام ىلع لك أ بضلا نا ىورامو ملسو هملعهللا ْ !إ ىلا ىهنلق بضلا|مأو بلا هل_ثمو تانوذ نال هلك أ ازو الامتار ىراس اللزنكلا حب 0

 ةدشسو هي ٍْ ىريدبضلا لك أةحاباجرىواسطلاو مرت لمقام ىلع لوح دأ جيبلا ىلع مم راظاحن نب هنعأ[

 ضر ىب 0 2 و 1 !تادروسر لاو تن : اند هنال (رو لا لك والو هلو) ىناتسهف .دنعلالح عوربلا| فاي بيا ا ا

 0000 | عورصالاهترارتواهمدعقني ماللاتنو نيسلارسكبىهوىنيعتي رحبوأ ةيرب (ةافحلسلاو هلوق)
 نو افو لكون نإ كماو || نمىلاملا ل اخ مشل نتمفاممهضعب هيفرطت (كاادلاقالخهلوت) لصافملا اهمدي حملت
 يدور 3 لك عضاولا || باك ىرصبلا كلا لا الجل نبا نع ىوجاديسلا هلقنا فلاخيوهو ايشحوولو لك ب الراجتانأ
 ير م | ليخا لكأ مركب ولغبلاالو ةدلهالارحلا لك تالو ةم_ثحولارحلا لك أب سأب الو لاق ث> عب رفتلا|
 0 . اسرف هّمأ تناك اوس ( غيض ىبادنعاقلط«لغبلا لكؤب الو هلوق) نالوق كلا نوكسف ىبتنا|

 اطروبترر تلا لكو | قافتالا,لالف ةرقب هّمأ ىذل امأو نماقلادحا ىلعامه دنع الا لتصفتلاةلءاقمىف وهفاناناوأأ|

 الا فلو | نا اذكواقاسفت اهركب اناتا هَّمَأ تناك نا هنا هلصاح( حنا هركمن تالا ىلع سرغلا ازنن ا امهد نعو هلوق)
 ىلها ىلع ىثحو ازنولاك الىلدقو (هركي لبق هلوذ) اموق ىلعاوفاخاو مامالا دنعاسرف تناك
 نعىوج لك ؤ بال تقنف اش ىل-ازئاذا بلكل انا ىرتالأ هسف ةبشل لكؤب ال هنا مصالاو تنف
 ./.: | باكلاس أرك اهدلو سأر و بلك نمتلجولةاشلا مظنل|نعىناسهقلا ىف نكسل ةمجاتلا كئاوفلا|
 شركا هل ن اكو نيةوصلاب ىناوأ لكلا الغلا امص حاسصو أ مدلل نود فلعلا لك أ نا هسأرالا لكأ
 مردتلا مصالاوةها ركسلا ىف ةف.نح ىلا لوك ىلع اوفلاتخخا (ىل_.ا لكؤتالو هلوق) ىبوتناءاسعمالاال
 0 ةياده عمىتعم رحمل|لاقهمفكيأراخ ههرك !ئ:ىفتاقاذا ةقنحاما لأس فاننا ىوزأ

 ككازنناو را سحإ 1 لص الك ةماركلا ىنعملههاركلا نالماوقي هيزخاللا لمة ال رردلا ف لل او

 0 ا كع سرها مالسالارفن رك ذا ذك مصل اوهو ياو رارهاظوهوارهاط هرؤسناك اذ ةوداهجتاةل [لهءلقنت هتحابامأ
 لكؤنالاو 00 لبق ةكمرإ ب || نبي الخلا عفترب هيزنتلل ةهاركلا نوك جرت نمرردلا فام ىلعف تلق حلا امسب.عماحىف نيعلاوناوأ
 فة: : ىقاوا جرالا لوق نمدافتسس ام ىلع هب زنتلا ةهاركعم نك ل <ادالاةن اوامسهنال نعبحاسصلاو مامالا|

 سأنال ننال 6 (لس 7 ل-ةنردلا ىف هنا ىل_ عناسدربلانعةيلالمنرعثلا قر صديو هلك أن سأبالويفاشلادنعو امهدنعو
 دارها فرو امهدنعو ملعاو مامأ ةنالُب هتوم لبق هم رحل, لوقلا نععبجر ةغينحايا نا نمل يقام ىلع ىوتفلا نأ هيدامب انا
 3 نع 0 1 | امالانعىورملا فلل فالتخا مير َتللوأ هيزغ-:ال ةهاركلانوك' ىف جاسم فالستخا اثنم ناأ
 هبل كم 0 فدو م هعلاو 3 اًذهو هلك |ىنب عيالفانااماف ل بخل محىقءالعلا ضعي صخر لاق هنأ هنع ىو ر هناك هيلالشرشلا ىفاك أ
 تنالو ا... |هييثف سلذا(هنبل صأب اللبقو هلود) رلا لعل دب وهوههرك الاقهنأ ىورو هيزنتلا ىلا حولي

 و هنبل سال: |(برالالحو هلوق) انش طذاذك مامالادنعاع رحتدو ركعمنا ىلع ةماعلاو رردداهجل ال ا1للقت |

 ٠ 2٠و ٌْ نمل تةتالءأرعا ناكمنا ىو راب وم هملا ىده !نيح لك الايس اد رخأ مال_او ةالهلا هيلع هينالأ
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 . [ءالصلا هيلع هنا ساءعننا نع درواسل (بانوذلكؤ.ال هلوق) ىو+ج لك الا ىلال سوا يذلا نما

 : *ايشالا هذه ةع بط نالو ى.عرو.طلا نم تام ى ذلكو عابسلا نءهسان ىذ لكل كا نع ىسخمالسلاو

| 

 ىش وىلن زمدلا ل د:وهودوصقملا لوصءلف لحن اامأو ةذسلا كرتلف ةهاركلامأ ( لو هسكع» 5

 | نأنالقةرو رضا ناك ن اهناهسهذم نمروهشملا (كلاسا اقالخ هلوة) ىرسد هب ززت ةهارك نوكس نأ.
 , (اقلطمهلوق) هما نطن ىف مادامدلولل مسا نمنحلا ( لان ينج كد لو هلوق) ىريدهلك امرك الاو هلك انا

 «تنءانعم(رعش لو أر .ثاهلوق) ىفاشلا مامالاو نيمحاصلا نع ىأ._بامدلب اتم ىف قالطالا اذه
 | نمءىحاع سنان اكل مجلوأ هل مهلوقبحراشلا هلدبأولو ةيانعناكملابشعا لممهرعش

 .ةاك ذل سو هيلع هللا ىلصهلوقل حلا ىذا كلاوالاقو هلوق) الذالاو لك !هقلخ ماذا ىفاشلاوالاقو هلو“
 ىابز م عالابيور هنا لدي هماداك ذكى أ هدشتلا ىلع مامالا هلو هماوأك ذنيذجلا

 صقل + . | دصقلاذالكؤرامناس ىف عرش حئادذلا ماكح أ نم غرف سا ( لحالا_عقو لح اعف ىل

 || (باخمو هلوق) ىلي ز مدآىنملاماركا مرن اهعامط نمئثاو# نمدلوتي نأ ىناعت اعرش ةمومذم
 | اههوءابلانوكج..و ندفغب (عبسلا نم هلوق) ىنيعدلجلا قزموهو بلل نمرفظلاودو رءفم
 (منابانلاذارملاو هلوق) ىوج لالا, قلعت« ىأ (لوالا,ل والا هلوق) دج

 | صودخ لب بلختو بان هلام لكدارملا سدل هنا ىلاريش: (حئاامهتم حالس هلامهلو3) ىوج بانل ىدب

 رس

 | ةرانلاباوص

 ىذلاري_سغتلا لملديريطلاو مابملا م ىن»» (ع-.بلاو هلوق) ىريدنالحامهناعم بانهلدوجو
 .[/فاطتخالا نال بونلا تعب ناهتن الاو فطخملا نعم فاطتخخالاو بوتنم فطتخم لك هلوقوهو هركذ
 امس نيعوتل نيذفالماش عمساا ناك انف ىلشلا لاق متاسرملا حام_سلعف نم بابتنالاو ريطلا لدعف نه
 |! ىوجد الاكل وق.نأ ىنوألا (دسالا هلوق) اناو دعهاءادع نم ىداعلاو نمفصولا ني ذهب عمسلا
 | (عوبريلاو هلوق) ميل !نوكسو نونلارسكي فيفةتلازو كودسالا نهأرحاو ثمخا عبس (رغلاو هلوق)
 |١ عمجلاو ةفارزلا سكعهدي نملوامأهالجر واهنم لوطأ انذاو ةبنذ نكل ةرافلاوخ همود لوعفي
 [|هباراطسلانالاةوورغلا اهتءذخؤب ة ود (كنفلاو هلوق) ماع ور لوقت ةماعلاو عيبارب

 2: اروه-لا نمدربأ ةوالح هجن نود نأ هنشو ةمااق_دل ادالب نما ريثك باحصءارقلا عج نم ببطأ

 || نهو برعمىسراف كير قلاب( ىلدلاو هلوق) ىريمدةل دتعملا ناديالل لص ناهخ سلا نمرحأو ل دعأو
 01 ااذحاو لرتنال ربلا لد اذا ماحناود_عىثحو ناونح هنا ىدوزقلالاقورون تلا نهبرقت ةسود

 ا”

 1 |دنعاهرك ذعضوم ناكو ةفنأ سم ةلدج (هل مدالام لكو لود ) قريمد هبوصد_دعنيب املا عطقنت

 : اس نم سلو بحنا لك أبهنال (عرزلابارغلحوهلوة) ىوجةافحلتااورومتزلو فنصا|لوق
 | |ادكحورفاصعلاو روزرزااو ىنادوسلاو ىرقلاو قناطاودهد هلا اذكو ثئاملا نمالوريطأ|
 || سواطلاو قاقللاو ىنات_علا فك ف دقو ىنأ نعةياور ىف موملاو ىفا:سهقلا لاقو هلال منعش مويلا
 ا همم نال ثئامخاب قدم هنال ( عقبالاال هلوق) ملا قاقللاو باقعلاهركب هنامظنلا ىنرك ذو تارهذملا اك
 || (قعقعلال ك أي سأب الو هلوق) رددولسلاحانطلاه_ثذكست ام ثدنحلاو لك او ىنسيع مارحلا نم تدني
 . || ىهومالسلاوةالصلا ءلءاهلك ادق و جي اح دلاك ن اكف فسجلاو بحل نيد عمج هنال ىنيع عصالاودو
 | ةةءافلاوهلوق) نافدغمعجو لا فادغلاوهقعقعلاىأ (فادغلاوهو هلوق) ةياسج طاختدف
 و نااوعز قاوطالات اوذ نمتاوفلا: د_- او ىهو ةّخافلا رك مظنلا نعاس. هنلا ىف (لكأتا

 . || سنالا اهعيط قو توص نسحو ةحاصف ا مفو هيزاخ تسدا ةءقارع ىهو أ متوص نمبر مت تامحلا
 . [كلذلوقتو بطر اناوأ اذهمهدنعاهتو صن اف بذكلاب اهفصت برعلاو رودناىف ىندعت ساسنلا



 ا (نكحمالنم ىلع)

 للاق>ال عوزئااريغ» زحيلو مذلان احا مدعلوركامئاز ةجراجةل 1 عو زنملا نالو تشا < جادوالارفا |

 ىنيعدل ملل راهلظا كلذ نولعفي اوزاك ةدحلا نافعو زنملاربغ ىلع وه هاو رامو لقمان توما ل وصد

 لادلا نوكسو ميلا ثملكَتب ىهو ةيدم عمر وصقل لالا واه رتكي ملا مذن ىدمو ىوجلاحإ 1

 دم ملأ عما نادركو هلوق) ةيانع مدلل م (هطءلو هلو ) ىسبتناىدمو ىدماهعجو ةرفشلا ||

 نال_.قاهتددح اله تاتوما ممم نا ثد .رأدقل كلذ لعف ل مالسلاوةالصل اهءلعهلوقل (ةرفشلا
 اذ لةءال هنال كلذ لعت ال ىهو : دلل هرفْسلا دامت اهنا تلعول نا حراما اذه تلق ناف ىل» زاهعضت ||

 نم. ةرفشلا دصوهو كلذ فرعت تناك اذافريلا ىفءاحاك اسهبداربامق رعت اهنا طونسملا ف رك ذتلق
 نوكسو نيشلا تف: ةرفشلاو ةداهتلا ىف ىقاذغسلااهرك ذام-لا هيلا باتصريمغ مالد اةدابز هيف ناك اسوسدي
 ضن رعلانمكسا | ةحلطك ةرفشا | لئاةملا ىلع ىوان ا لاقو ىدنفأ حونهركذاك ميظعلانيكسااءافلا

 ى ءاخلانوكس ( ملا هركو هلوق) تادومو: دود ل؛هتارغشو تالكو ةيلككر افشدعجو مظعلا

 8 3 0 4 مالبإلا داب زن هيفا ليدل 1 نه ةعار ف افراسل اا 0 ا

 كب نو تايوتا قلبو كلذ عج ىفن الهو ركم كلذ لكو ل زلا لاقاذلو عمم ايذارملاوه هياو ة5- 2 فالخت ااا

 كيفو ب 3( رام ,,» || نونلا خفي عاذل | ىنامركلل ىراذعلاح رشف ( ضيبأ قرع عاذملاوهلوق ) ةدئاقالب ناويحلا بيعت
 موو كوكو 0 ىوج بنذلا بع غاي ىت- باصلاىلا ادم دق راماظل اد نوكيرضيبا طعامك احهه<و

 0-0 0 30 افقلا نءاهصذ هر. و لكؤنو هلمقلا ىلا هجوتلا لرتودرم ن الكف او تر ميدملا ىلا املجرب رملا رو

 نيم 4 رح / 0 هحوتدلا ربو هلوقو ل زلكؤت ال قورعلاعطق لبق تتامناو قورعل |عطقت ىت> همح تءقباذا لو
 7غ ا

 نيجدولاو موق 4| تءطقف يذلا عضوم ىنع تعضواذارانلا نا :فاتعا(ةتف) ه.حوتلاىلوالالا ا

 (دصص ب دو هلو3 ) ىوج هصالخل | ىنام هفل أذ ولح اي للاق هب زازملا ىففالوا لكؤت فا ءاكذلا عقلها

 هريدقت اوو ذرب | لعح و ردصملا ةغمصت هيءارق و ةفن [ةسمةلك او ل وهدم ىنمملا لءفلا ةغيصب 5

 اءلاراصت اًئارارطضالاةاك ذنال ( حلا شوت من حرحو هوق) ىوج هيلا ىعارال ماكن لكحؤي ْ
 م-موهوةانلا مي ش>وتاا قالطاو لو الاالىفاشلا ىف دوجوهزهملاورامتخالا ةاكذ نع .رهلادنع

 لف ةداعرمملا فاهذخأ نكهنال ارةعلابلحالا_متافواشلا تدئاذارمدملا, امو رصملا يراسل ةسفلاب

 طرتشم ال هنا ٍلعاو هجراخو رص نمي فات ال ثيحّةاااريغفالراشخالاة : ذنع زقلا ققح ٍْ
 ىتفملا ة.نمىفامماذحأ ىفالمنرمشلا ةمالعلاه رك درمسعتلا كد لب هي را.ةالرذ ءثةيرارطضالا ةاكذلل ا
 10-2 و ./ || ناهلفةريثك هعاج مهن االاهذ مخ, ىلع ر دقبال هن هبحاص لع نارمصملا ىفدن روثو اريعب لاق ثيح أ

 هترعل ا لعرب اهامرذالع توقلا ف اخ ناقاييلا لدن الا_محاصو ةرصشب تقلعت ةحاحد (هت). ىنمناهمرب ألا

 كيني كادعيوو نال لك شاوا حرش ايهنوم لعو قا (رث ف ىدرتوا هلو5) ناذهضاقن ع هيلالبنرمثالفالاو تاك | ْ
 تدل "ل 00 نءرح اعود ود يتلا رات ال حرجا نست هنارع نونه تول نر هاذ |

 . ولا ين ٍ ال واولا نو دب عقو ظفلامةدحو ىوحلاد.سلا رماد بتك ىتلا ةزجسنلا ىو انت ىناذك (رايتخالاةاكذ 1

 0 0 لبالارحت سو هلوق) هرك ذام ىف ةحاح هف ارتست ىفام ىلعامأو زمملاعوقول هرايسعلا ىحلاقاذولفأ]

 : حنو 0 | ميذيءانيدفولاقو ةرقءاو < ذتن اكرمأ. هللا ناىلاعت لاقو د :رئاوتملا ةنسلاةقفارمل ( مغلاورقملا عذوأ|
 ةلكت نمد ا شكسلاب م ذلاريسفتال ىلز روز كار اىأرخاو كيرا لصف لاقو شدكب ىأ ميظع | * ندد

 رزدلا بحاص هعمتو تار دقسالا ريع ثدح هي ادهلا ىف ابا لاذع ةنسلاب ف:صملارععتو ىريدلا |
 ةيادهلاس> اص دارم لءلوةلالمنرمثلا ف لاق مةلاورقملا سك ءا يحبذ هركو ىل.الازحت بدن لاستف ظ ْ
 ةرئاوتملاة:لاةقف اولف تارت سالاامأ لاق ثمج للعلا نمرك دام لأدب ححالطصالا بحتملا ال ةذ لا
 لب وط قنعهلام لك طباضلاو رن: لب الاكز والاو ماعنلا ن الءاو ىسهتن ارنكلا نيبو هنيبإ ةفلاضمالف ا

 ةعمطضمةرقملاوأ : اهلا ذيوامتاقريعل اره: نأ ةنسلاتارعضلاىفو ىراسألا زنكلا حرشرتا ||



 (نمعملا مف نهثلاغلاءرتجما)١ 2 1 و3 .

 نأك ثالث ىأ عب رالان مثالثلا عطقب ىفتكي لاقدقو م امالالوق ىلعل حن امدعن لوقلا عض فيكألا

 لوقلادر ف لاا ىلشلا ةممالعلا اًذكوءالعأ نم مطق اذ ىلوالامفالصأ موةا ا كرتاذ_ه لع ز وف
 ةفلاغع ف رصين اقتالاوك ذامىأوهولاق ناٌىلاىناةتالاىلاو زعلان عسنشتلا هجو ىلع ةمرجلاب

 5-21 رت نع ىنفغةسرلا لس هيا هنل| نو هدنامركحذ ىوما ةمالعلا اذكو ىجأ لا هملا تهذام

 ةياسغلا ىنهرك ذام ىلع عتق ا لب هتعد امم ىلع هضرم عم اب زلا لوقب للقب مل ىنيعلا ةمالعلا اذكو هيف
 تحت نموا قوف نمةدقعلا نوك-رابتعا ل هنال متت زاو ملا نم ىتفغتسرلا هرك ذام ىنعب اذهو لاق ثيح

 نازو(:ىرملاو هلوق) هدعاس: اضيأ طوسملاة باو رو لاق ىةغتسراا ماماللر هاظ لل د ثبدحلا نارك ذ
 ىعلارك ذو دوربو ديرك تمد: ءورم هعج و زومهموهو موقل اب قزالل | شركلاو ةدعملاسأر م 3

 هيرعش معنا اذهو ردا ناك عيمصلا ىلع سفنلا ىرهثوهو (موةلحلاو هلوق) هزهمالءارفلاربيغنا || .
 ناىفاشل'لاقو هلوق) راشخالا ىف قلح اوه موقل اف ىلءقب هدعنام ىكح ثمح َح راشلامالك
 تتشامعجادوالارفا مالسلا هماع هلوق امو ءى :رملاؤ مولا عطق دعب اح قبال هنال حلا موقلحما عطق

 .نجدولادح اوى :رااو موقلحاهئالثاا تناكءا 2 علا ود (ماث الفلا طق نكلو هلوق) ىرد

 ةثاثاةباؤر ىناقتالاكذو (الوافسو:ىأ لوقوهو هلوق) انش طءاذك امهدح ونعجدولاوأ
 نمالكنال (مما طرتشب هنا هنعو هلوق ) ىوج نيرشآعم موقاحلا عطق طرتش هناوهو فسوب ىأ نع
 بونيق مدلاراهنااههعطق نمدوصقملافناحدولاامأو امهعطق نمديالفرخ لال فلا ذم ىرملاو موقاحا
 عطق اذااضن أ هنعو (حنادح او لكرثك | عامق نهديالد# نءو هلوق) هتشرف نءارخ "الا نعاهدحأ

 لكلا ماسقمموقيرثك الانا نم بي اوركذامد و ةغبنح الل الدتسالا جو نالعاو ةريخذلاو |. يشير. ةطايز لغد
 هنرفن رمالادو رولو هريغ نعهلاصقتال هسفنب لصأ دحاو لكن ال د !و لك رثك اريتعا ادم ناربغأ| < هزار 5-8
 هنمدود#ا اوهامو رثك الا عطقد قف عطقا نم ثالث ىأو لكلا ماقم موقي رثك الان الوقب ةفينحو أو كلإب ى دور نو "1

 جرو موةلحتاوءىرملا عطقد.«ب امحال هنالحورلا يارتخا فةمحوتلاو حوفسا ا مدلارامتاوهو هب لص ١ ى 6 1 -

 ىاذك | مم نيعملا عطق مارت اىلا ةمجاحالف تناك اهأ رث كحالا,ىنتكمض نعج دولا دحأ عطقب مدلا || 0 هامور

 اذهب ل صحو ماعطلاوأ سفنلا ىرحت عطقدعب يحيا هنال حورلا جارنا ىلبهتتلا ةسيحوتلاو ىلي زل | تل ارغب 00
 'اأ| ءاحو وةراسلافلاقو ةبانع كلام باوح نيحدولا دحأ عطغب مدلا ج رخو هلوقب وف بوب أ باو ب 0 فه دان

 ,لقلاب انش هطبض خو تومهنمو ةعربسلاوهو رصقلاب جولان م هلعفتةبحوتااو نع ىأ ةدحوتأ] 2« غوري هو
 ا فيك تلق ناف ىبرتناجوأ لاسقيالوانحو اهحذاذا ةدبذلا وو جو ةاكذو ءاملاديدشتو ءاسحلا 0 فاير و
 5 دعب امدصال هنالهلوق 6 واولاب : ريع عما مم نمعملا عطق طارتشا ىلا ةحاحالف ىجاب زنا لوق مقدسإ و 5 لا 1

 طقب اقول عن نمجدولا دحأ عطقب مدلاجيريذعو هلوق ه.فاننالو وأ ىنععواولا تلق موقحت اوه ىرم ا هني
 لاقةيادهلاو ىبلب لا فاذك (لكسلاعطق طرتشا كلامىلاقو هاوق) رهظا ناكل امه دحاو |نبج دول
 ىنرعلاارعتلف ىهتن 'نيتباو رشالام,ن عنان ممتف نيجدولا عطقربتعملا كلامدنع وفا: غاقو ىربدلا
 | ثالث كلام نوكنف هءاعو ملادرف لكن مرثكحالا عطق نمديالد_ه نعاس ل وقناك هنأ كلاا
 ىايزجلالا:دايز هيفنال (خحامركي ءةكلوءلوق) ىنيعهلبقاعلصاو (خارفظرولوهلوق) تاناود
 ةيلاليث رثلا قر صدهب وهركرال لك الا ناىلا ةراشاحبذلا ىلع ةها ركلارصقىف (جذلااذه» ركن هلوق)
 ىرفاو مدلار- نأ املكمالب!اةالصلا هلع هلوث) (لا ىفاشلالاقو هلود) رانتالاو هيانعلا نع
 ىورنوهلسا ىأ مدلار أ مالا ه_كلعملوقانإو ةشدحلاى دم امج اف نسبلاو رفظلاالدخأم جادوالا

 ١ ةيانعلا ندا لك ايدل اذكو لاهلوسر مالك ىنالو هللا مالك ىنالهدقعلا ىلا تف: ولاقناخلا

 0 هيزازبلاد ةصالخلا نعى وج عصالاوهوالفالامو ل نجدولا لكن مرثكحالاو*ىرملاو موقاحما

 0 ا 7 07 7

 : ١ . 3. ثنو 0



 م 3 (ىك الن ىلع)

 دندييببيحج

 | مالسا|هاعهتعىو راسا دلوع ىنيعلا هللع(ةدارك اليزاح هلوق ) ةءلالبت رمش اهدر لو ةيممالادب رت

 ليلدلان م ىتنعلاو 0 ذامنأب نيهاشمشلا هلكت هاو د ددأ نءاده لمقتمهالا يذل دعب لاق هنا

 ردا !ةفقود مالكا: صوان لاق ّىهتنا ةمهستلا لمق لاق ثءح فيصملا هوك ذام الدال

 2 | مذ مث لاق ن اىلا كلو كنما ذهن !م-هال ا مذ نأدا رأ اذا لوقي مالسلاهملع ناكو هلوق نمدعب ىلا

 ا ميدصل | ىلع ففطا عد نان راقب الن امملا فطعو لدملا نالرظت همف (ناسب فطعوأ لدب هلود) ىهتا

 5 5و 0 2 هاا مامالا ركدو هلو5) ىو ىأ ىنع واولا نوكتو ن رغقد لودي رعسفتلا ىأب نرتقي نابسلا فطعمأ

 لإ. كوغن نري نب اهدح/ري ب بل/ || لب بارعالارمتسأل ن اج والاو دصنو لي زلاقاك هجوالاوه الا ةفلاخع همف تاق ناف خلا ىئاترقلا
 دع نإ تكلم هرج, 0 || تقفوام عيج اذكى شلا هشلا لاقتلق هيلع ىرصال مولا سانلامللكنالفطعلاب اقلطم مرح
 0 لقناوتر و. .2“ | اقلطم مرار لاقي نر هاقلاو فطع كانه نكرلاذااعف مالكللا نالرهاظربغو هولا نم هيلع

 0 لى | قطن هات رمسفت ىف ثدللاوأ هقفلا لاق (ه5:) ررد طرشوهو دب ردلادجوب مف هللاريغل هب لهأ هنال

 هنمو توصلا عفر لالهالا لصأو هلل ريغل ع ذام لك مكيلع مرح ىتعب ةدثاملاةروس نم هب هللاربغل له ايو : كسر كلك اذا

 موته ارك ذب ميدلادنع توصلا نوعفرياوناكمهنال الالها يذلا ىع# اغاو الالهاو ىصلا لالبت-ا

 فعلا لدس ىلعروك د مريغلوسرلا مسا نال (لح فران ناكناو هلوقإ) ىسهتنا كلذ ىلاعت هللا مرفس
 ةمرح اء نا بلاد ياغ نءرردلا ىف مزج (هنفاوفاتحنا بصنلاب ناك او هلوق) ةروص لصولادوول رك نكلا
 سدا نإ ىاعفرلزو ل 7 هلءقاعاعطق:مامالاك نوكمف اريو دعت امو دة مد نوكم عفرلاةروصىف نا ف رفلاوىناولا لاق

 تسل[ نور الع 0 وه قلحنو هلال دش ةبللاو قاحما ىنيذلاو ىأى ىتعع ن د (ةمللاو قلحمانب هاوق) نيرخالا فال
 ا كسمورإ نا قسوم اً ردصلا نمرختملاوه احن اىأ (ردد هلا نمرضملاودوهلوق )ردصلا سأر ةبالاو راشلاءركذ ساجر
 لو# 0 / 0 وست لسال نال ىر ودقلاة ياو ر ىف سدلا ناب ه-ف نال عمال ظفلب ىتأ (حتاريغصلا عمال انو هلوق ) نيمعللا ىلا

 ا ا ا عمال اظفل هيلع ل ديام ىلع لهقامهريغ م ذمامهندب سدلو ةمالاو قاحلا نيد عذلا ىرودشلاةءاورا
 هلا ا قاحلا قوذ حيذلازاوج ىضتقي وهو نيرعللاو هللا نمبامةاكذلا مالسلا هلع هنوق هبف لصالاو ردح
 طر 1 72 ناو 00 ريح ذل ايفو هلوق)ياسنعنيمهللاو ةبال |نييوهقةدقعلا لبق ناكن او هنال ةدقعلا لبق ءالعا ىأ

 كاذىفو 00 /. دمر .( ةسالاو ردملاشاءلا كيال انانكواقلطم لق مد لتعلا تنك ةيلاو قالو جدلان يعدي لاق يح تهاوملا فام ناسا ياس ردو يا انلدو | سكت طل وج دمك دردل دو ىلا الاوب اارشف مال( 7

 فاموقل#إ ”فءالعإوبو . كواطو بإب هاف ذي رااو سينا | ىف هيادهلا بحاص رةنو ةءلالبنرملا ف لاق زاوحاب موضع ىفاوهدقعلا قوق

 00 كعإو 0 0 فاممإ فلا (اهلك امرك هنم لع أوأ موقلحمانم ىلعاعطقف هلوق) هفلاض امرك ذر لو تاعقاولا نع ىطزلا

 قاموقلمإ اكاد تاقدريوتز إب نيغلا نوكسو قو نمءاتلا فول هلا نسا نوكسوءارلا مب (ىنفنةسرلاهلوق) تيدا راك

 معا لركن ل ترم هلو د إرداقلا دبع تاقمط ن دانه طذع | كد: ةرعدىرق نم يرق ىلا ةمسنءاغل اهعن نو هرخ ١ قوههمما

 تعرا دا 0 ىلزلا هلكشتسا ( حلا ةدقعلا ت.قبء اوس هلوق ) ىوج ىتاع عجال ةماع عج ممملادي دشتب ( ماوعلا لوق اذه
 0-1 ه5 ٍ ا ِ : 2

 5 0 حدزعرو 5 ا دنءامهدحأ عط) نمديالفرثكلاعطقاوطرتثا ناوانب اهصأو*ىرملا الو موقلحلا عطق همق دحوم هنأن

 01 د 1 - هللا هج -- قو عاجالاب لكو الفا ةمدحاو عطق لصحمل سأرلا ىلبامم موقلحم اةدقع نم ىف قسولاذاو لكلا

 هماهن عطق ناراطتي لوالا,ت وعنا لق موق ا ىرخا رم عطقف لع مثل فسال وا ىلعالا عطقول تاءقاولا |
 ريغ# ءرحالوةلا نمىجلب زلاءرك ذام ل اوةأو لا ل>الاو ىناءلا عطقلاب هنم عرمسأ لوالاب هبوم نال لال

 : لص مهلوو ىمدقملا ةمالعلا لاق اذ_ هلو دنقرع» لهأ ىواتةد تاعقا اىنانناقفاومناك ناو ىضرع

 هيللابل قالا نعوا سأرلا نعام هلصف امهءطقي دارملا نال عقاولا فال لب عونم امهتمدحاو عطق

 نماهضعب و سأرلا بناح نمةدقعلا ضع: نوكي ثيح موقاحا طسوىف نوك.ناكلذف طرت شن الؤ

 - يدص/ أ ة.ظفاحلا قلاقةمئالا ىوتنو عماجماو روكحألل !بهذملا ماما قالطا قف اوباذهو رخصلاتناح
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 ا هيلعدتلا مارك ن.ملامتاواك أتالو ىلاعت هلوةل (ةيعسشلا كراتوهل اوق) ر ردلصالا فاسو ناكولام
 ىتمءادعو'دعلراتلان وكل احوأ ادع كرتلا نوك ل احىأ (ادمع هنو لاحهلوق) ىتيعقسفلهناو

 ل هلود) لعافلارمىفاشلا ىبءولوعفملا ن ملا !نوكت لو الا ىلعذ ىوجادماعىأ ف صولا

 ةمرس ىلعوانولتاما لو مس ملوأ ىع-ىلاعت هللا مسا ىلع بذي ملسملا مالا هلع هلوقل (نيهجولا ىف
 'ناك اغاو عاجالل قرع هنهلوقلا اذهف ىفاثلا ل. ناكنعف عاجالادقعن | اددجةرعدشلا كو رتم
 ,اذفو لح هنأ سامعنباو ىلع بهذمو مرح هنأر عنبا بهذخ ا سان ةرم-لا كو رتمىف مهثبب ىال خلا

 : الاخ يركلء زانق ذفنسال هع زاوج ىضاقلا تق يسدابتجالا دف خو الاد ةيعلا لورا ىَت 0 1

 8 نايستل ةلاح ىلع و دنالوةنوا ادو درع ناكف عاسجالاو ىيطقل اىل.ادال فلاختد او رامو عاسجالل 11 500 : هديل

 ١ || نايسنلاو أظخملا يم ن ععفر مالسلا هماع هلو انآواندب اا (ام_ميف لحال كلام ل اقو هلوق) ىدع 0 نيس كم 0

 0 رامتخالا ةاكذ ىف ةمعدتلا ناىلاريش (خلا عمو ةاش عض اذاو هلوق | ىنيدانهذك هبهذمروهشمو || 7 /كلرح 2 نيبو 6

 1| قرفلا هجووىنامتالاو ةيادملا نعى لش بلكلااوباشنلا ىهو ةل الابعدصلا فو جيدلا ىلع فت | دانا ىو لاكلو قلم
 ةباصالانودلاسرالاو ىرلافئانلا فو جذلا لالا ف همسو ف ىذلاو عسولابس فيلكتلا نا | كلو م لاي افاميبو
 ملا ضعب ىف مقو (ىعدود ص لا امس ىرولو هلوق) ىليز هيلعر ذي لعق دع هيعمشل ارتشتف || 6م ١ ا تو

 حبذهنا عمل حاحا (وخ ان كسنح أو هكرت من هنوق) ىعمو ىنعب ىو لادبسلا لاقاذهلو ى -و هلوق 7

 حاولا فالخ (حعاهدس ىرنأ نت هلوق)_ىلثلدشملوهر حوذملاةيعشلاقلعتل ىرخانأ كسير تاكو *كتلابييب
 ىلن زامهلك أ لح ٌتنح ةدحاو ةض و :دحاو نيكس :دحاو ةعقدامهحذو ىرخالا قوف مهاد ا كمي 0 وريح

 - 5 5 - - . 7 2 3 7-3 23 5 و/ 000

 طرشابخأم هله رك ذن عمةممتلا ك ارتولهنار_هنانهنم ( لحال هيفكت ةيممتلاكإت نا ّنظوهلوق) || حن 0

 ىلع ىعسولو هلوق) ىسدقتملا هاك شتسا ذهلو ىسانلا ىنعع ىفهنا ذثمح هيزازبلا فا ملاالخ لحال لحا كرب: 00 0

 (ركذيناهركوهلوق) ىلشتادمتدقوةل الارةيجسشلا قاعتل اك أزوحجالاغا (خحاءريغب رمت مهسأ لورا يي را ىعيوري
 روصتيفةروصنارقلادو+ و ةهاركلا هج وو ىوج لوعفملاوا لعافللءانبلا ىلعاهمضواءابلا خفي لم < ةهعاو 0

 ٠ | هلاعقاو جنلانكيلف فطعلا مدعلدحوتز ةكرشلا نالح راسنلا رك ساكمرإلاغو مرحلا ةروصن أ ىلا. 8 00 4 0 5 . . ِ ١
 ٠ ]| ءاعد ضع نال ل تال ىفرفغا مسهل هلوقمفهريغو ءاعدلا بوش نع صااسخناركذلاةيعمالاو ايرشلاو | ين 7 ةه[ج ا
 "اا دضقمدعل لال هتلدحلالاستف سطعولف صلاخو ذ هنافةممستلا رصقب هللا ناصسوأ هللدلفالطأ] هديه هدو ياو

 ' | ريونتلا فلاقو رردسامعنبا علو ةنمربك أ هللاو هّلامس ةنسلالا ىل_ لوادةملار و هش اوةعمشلا
 ٠١١ || قاواعلل ىابزلا ءازعإك ةيم.لار وف عطقن هنالا هركو واوالبربك أ هللا هللا مسلوق, ناستملو
 8 : سطعولف هلوق نمر ردلاىنامو ىهتناو اولانماللاوةالصلا هلع ىنلا نءلوقنلالواداملاو هل ف لاو

 "|| قالخي محال فل عال هللد<لا اقف يذلا دنع سطعولو ىنبعلا لاق عصالا ىنىأ لحال هن دج لاسقف
 "|| ىأنيهاش: ثلا لاق ةدطخلا نع هءزصم ثدح هلوقو ىهتنا ةيطخلا نع كلذب زك ثبح ةمطخلا
 دنع لك أةيشلاهرضحتملو هللامس نآتول (هينات) ىهتناءازحالامدععصالاو نيتباورلا ىدحا ىف
 ادصقءاملاكرثوهدصقب منو لح هللا ذدصق ناءافارهظ لو هللا مسد لاقواو علاوهو ةماعلا

 ةيهشلا» هع ىناثلاهجولا قوام رت فرحلا ف ذهت برعلاو ةبمدتلادصق ل والا هجولا ىف ناللحيال
 || ءادنلا الاز وحال م_:رثلان اسرعلا َهْعَأ ن ءلوقنملا نأ, ةري_تذلا ىف هاكشتسساوةب زازبو سدنت

 قبع ةكراشلل نم لق: لاقوأ (نالفنملسق: مهللا يذلا دنع لو ةدناو هلوق) ةملالن :رشلاقاذك
 هم نعمذه لقت مهللا يذلا دعب لاقهنأ مالسلاو ةالصلاهءلعهنعىو راسم هب سأنالف عدبادعبامأو
 نيلمانيثنكب ىعتمالسلا هيلعةنااضأرردلاف ركذور ردغالبلابىلو ةينادحول .ثل دبش نمد
 هلوق) حاولا فك داوسهطلاذت ضايس هسقىذلا وه ملمالااو هنمأ نعرخ ”الاوهسفن نعامهدحا

 |تجاولا نال هريغو لسقتلان يذلا لبق ةنعقلانمب وعدي نأ هركب هناىلاريشب (عاتتشالاو ةيجتلا لاق

 كو#لرب 0-9 : ثا
 “لاه

 لرردت
 هك و



 11 نا و كل ان ل نقل 1: ه1 ا 1 1 ا ل ا تسطع :٠ داس تمتص ل

 نا (نيكسمالذم ىلع)
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 اماوق عمويكحن د ىاولغتال باكل لهأ اي ىلاعت هلوةرهاظلو تاداورلا ةّماعا فلام ىدوخناكوهذ
 ىاكن يدلوت لاو ىوج رثك الاد :علحر فظ ىذ لكل ثم هيلع مرحام اكسل | عي ذولو هللا نبا جملا
 باّكلااونوأ نيذلا ماعطو ىلا«: هلوق ناكل ةحمبذ لح ىف لصالاو ىماب زف ا هنالايب اكيرعّتعب رمش هو

 5 ريغو كمسلاك ةاكذلا هقدلت الامامأ_ك دما مهصخ هن الم ,مهح نمةاكذلا هقحلا ماعط هب دارملا رك! لح

 ةيلالمترمش مرحلا جراخ نو «نأاد ص باكا ذل طرتشن وار رد ىو لاو ىناكلا همذ ىو سا

 لاق ىوج نيهجولىلوأ ناك ىسعلاقول (سلامساواهلوق) هدمفنامراشلا مالك قىتامسو
 - كلينر لاحدلا ىلعاضنأ قلطب هتال مالسلا هيلع ىنيعص#لا جيسملا نا ىناثلاو راهتخالا اممم لوالاانذيش

 0 ىضر سامعنبالوةنةزارتحاللءرك دانا (فلق او هلوث) ىريدىدانلانمزعا هنال (سرخاوهلوق)
 0 1.2 . ١ 20 ا م 1 ا أ 1 8 2 0 5 10 23 0 -- / م [| طخ اذكر ذ ءرمغا ناتخحلا ةلرثولام هقالطا لعشو ةبباتعلا فاكر ونال هتحنذو فلقالا داش اممعدللا
 فوم 586 0 0 ىصا|ناك اذااذهلوق. ناىفوالان اكو حياذلا ىص اى (الفاع ب اذلاناك اذااذههلوق) وعش

 و . 5 ٠6 31 ا ل
 1 0 دما 7 4 2 َح راتتلا ذام هلع فطعو هيانعلا قاده مدق اهظفلىأ (هيهدتلا لقعت ناوههلوق) ىوجالقاع

 ةيهمتلا لقعي رمسف ةءلالبنرمشلا| ة.شاح ىهانم فو ةيمستلاب لعتاسما ةحنذلا نأ لقعب نا لءقو هلوقد

 فوت الف هل صال هلوصح طرتشو طرمن ةمعسشلا نالدب للا تش ىذلاو هوىللاق اهظفل لقد نأ

 لوقلا نان م ىوجلاديلاهرك ذام نا ملعب هنمو ىسهتنا ةمجشلابلهتامن ةحييذلا نا ىصلا لع ىلع لحنا

 ل2 |فووت معلن اوابم ظفاتلا طرشلا نا ىلع عرفت هنا ملعاو جسم مع ىلاتاا نع فنم ريغلو الا

 ديالو هلدصق الن ودخل نان الل «مدوتعملانّةيأرملا قدرسس ف نك-ار ردلا ىفاك انونعم اذلا ناكولاما ماع

 عدلا اوةممستلا لقعب ناك اذا ىتهب انرك ذاع دصقلا ةعودصقلاب ىهو صنلاب طرت ة مقل | نال هم

 نك 0 و / 0 نونا ريسفت ىلا ةجاحال هناىلا ريش مص هشلاهريضحتلو ىعمولو ىلن لا لوقو ىنهتن | هطمصن و

 4. نام كرز, || لاقي نا قب ناضضاق نعةيلاليترشهيرمأ مريخ ىوف هنال لحتالرخآ ارش ةمعسقل اب ىون اذاامأو هوتعملاب
 6 3 هارب || لعب ناب ةيعمتلا لقع رمسف ثيح هلقام عم متل هوةءللابرردلا بحاص مالك ىف نون اريسفت تيفي
 10 ا« || ىدعتي لقعناف:دئازءاملا (ةحيذلا نان هلوة) ىهتنارماعىلاعت هللا سارك ذي اعتب ةعبذلا ل- نا

 ثلاثلا لسقلا ناللّمأت هبف (جادوالاو موقلحما عطقب لت امنا لقع» نا لىقو هلوة) ىوج هسفنب
 لقع هلوق ادهم ىند دب ريل اق ثيح هداز رهاوج مالسالا عش مالكه دفباك ىناثلا نع كف ْ:مْريَغ

 لق ةيمستلا برقع ذلا نوكرتتد و ىوج اهريغب حاسالو ةيممتل نحاس هنالقعي ىأ ذلاو وسل ١

 :يرزو كير فلهم | حم ةرفش ديدواةقل لك وأ "اسيرشوأ ليلق مالك ن مرن آل مب لختشاو ىعماذا تح سلجم لدبت
 ناكر.” تدب) .[ مقاف ملظع جرحجالا نكملالئ ذا هني ل مال ث محب ةبعمتلا, يذلا لاصتا ناللحتال ريثكن اكن او لق
 0 , [ارطانلاهلقتسإ امل. قلاو ليز هعطقب ريثكلاو سلخلا عطقب الللقلال_لاولاصتالا مام سباحلا

 هر || لحج ثدحجا.زلا نعو.امفلاعف ةيعمشلاروفعطقيةرفشلادحنا رك ذديزازما | نعردلا فن كلا
 ل ان ريغ ناكل لهأ ةنسمهباونس مالسلا هيلع هلوقل (ىسوخال هلوق) لداقلا لأ ام ةرذشلا د

 مامالا دنع لكؤتف هئباصلا ةدبذامأو لكؤنال جذلا ىف ل بم دكراشولو ئدع مه ابذ ىلك ؟الو مهئاسن
 نومظع.وهربعنودهصاختو فلابد نونعذرو مالسلاهءلع سرداب نورقي ةئباصلا نا !ءاوامهل اوال

 نم ءٌواالاسقةساكهدامعلا مظعت اللاقتسالا مظعت اسمع ومظعت ممماةق هن ىأ 1 عق 7 تكا وكلا

 امعاونانوالاةد.عن مهاقحاف اه ةدانعلا مظعتاهن :ومظع مماامه دنع عقو و مهنا زلحلاقف دل ءقلا

 بلغب هانتشالاد_:عهنالىلوأد مو فسوروبأ هراتخ ااموداقتغالا ناك نونيدب مسهنال كلذ همّدشا
 لكؤت نمميدلا كلذ لهأ ناك ن اودتران د ىأىلا (دنرمو هلوق) هلال ةمردلل َْ ل
 دوت ىبسوحتو أ س اب وأرممنت ىدورم فال ه.لعرقرال هنلا لةةناامو هل ةلمالهنال ىوج مها د
 ةلزاع هناك ذل تال ىدورب سعتول ىي> حذلا دنءهيل ءوهام ريتعيفهبلا لقتناام لعرب هنالرصنتوا



 (نيعملا خذ . نمثلاثلاءزلا) الس

 امهندب نوكمراعلاو سارغلا نم لص<ام نا ىلعاهعفداذا هنا ن مةصالخلا ن 5 رمد ةةاملارش ا
 ناوضنام قتنملاعودع ركذ 0 قامموعل |قاكسرغلا موب رمت 1 ةم5 نالعاو زئاحوهق

 هك و رتتشلا اعو هعلقد رو هلز لاف لماعلل سرغلا ناك

 د يي ا ا د ا دي ذل ا ا دا اإل ال ع ل يؤ د الوعد د ا 0 :

 يح
 و لس

 0 منا بكل م1 طك د 6| هير اكان يع رد تاج د 21 */
 ١ - ل 0 هب

 ل ةيشانملا بلطت ىت- ةعرازملا تاك انرمةمكذي محن انذلا تاكنال ارطت همف ( حا نيبال انيبةسانملاهلوق) | < وو 7 كاب

 رذيلاريذتوهو هلوت) ىوحانا 0 قاولق ةاقاسملا تاك وها ءافا منا تدل“ ١ ا
 / ةتكت ىلا كلذي رعبشلا (مالوالاناالا هلوق) هلوعفلرد هلأهق اضا: لع 3 نك همؤهفاضالاو هواَعَ اىأ فاير, 0 00

 نمل قتلا ةعيذلاءات الا كلذيريشب ) !ذيامل مسا هلو3) ندا و نوت اناوهو مدقتلا ل ل /

 ْ ىأة 50 مدقتو يذلا هءلهااهطرشو ناو. 2ااهنكرو (ما ةاكذلاىأ هلوق) ىوج هيععأإل ة.قصولا هور هير تا

 جوا نارساو دباس دو وبذل لا هكسو مدار جددا عقر ادي مدع ل 0 1 /

 رقا ثيدحلا درو( ملغت !!قبرط طب جادوالا لل اهاغاوءىرملاو موقلحاو ناحدولا دا ارماو طقؤ نان 3| 0 0 100

 امهنس ناذللا ناقر ءلاامهو مدلا ىركت ناحدو او تعطق اذا 0 : رقانماغلاب رذاهلوقو تنشاع جادوالا أ 5 نوح علو 1

 أم سو حامصملا نعىو جاراس وانبع رماة رقت نافنتكم نظل غناقر ءامهو ءىرملاو موقلحا ١ 3 7 رى حعل ل

 فاعلا ىردتءىرملاو سفنلا ىرحم موةلحارردل فو سفنلا ىرحم موقلحت ادءالاورعاعل اير ىرمأا لا 0 00

 عطقلاءار هالاو حالصالا عطقلا ىرفلاو ةيانعلا فاك ةيادهلا ع :ضعل ىقىأ س علا ةبادفاقو 3 الل ب هول - تيب

 00 :ادوالا لاقي البنات ,دحلاف ىحوزمما ةرسكن وكتفداسفالل | كر كي 1 0

 : كب ممل
 | لاق ا كا فهامو 556 !او* 0 ا نوكم | 7 : كو“ معن

 عوج ارئاس فالخاضن |ماللاو فلالا لوح ددنءادارمامونمه > او لكن اكف ندجدولاو ءىرملاو موقلحلل ا نءنيح / 0

 تكيمعح د
 احدو موقلح اوءىرملان م لكىع»' هنأ ىذَمعي هناقرظن هنق (قاناقو رع ىموهلوذ) ٠ هد و 0 :

 ىش . حراشلاو رك ذامنانباصو ىوج موقاحماو ءىرملاو ناحدولا قل ا قورعىلا كلذكسدلو ةقمقح :

 ىوج هر ورضلل هنعل دب هبال و الا. نع .رمعل الع ىتعي (ملا عطق ىف ةلاو هلوق) ب تيلغتلاةدارا ىلع :

 )ا كار ترم لوك ألا رش لهالا نمداكذلا نالعا (حلا و هةحبذ لحو هلوق)

 الاوهتءدلج ةزاهطاماالوك منكم ناوهداج و هداك ذلابرهط غابدلايمدلج رهطامنا رعاو دددأ] ا
 ش اس هروس نك. ملاذا اع مهضعن هدا .ةورجا ملا ضءرايتعخا هناةياهتلا ىفو عئادملا ىفاكبهذللار هاظ محي حيت هاا

 ظ كدا تكل لان مريثك ىف واضيأ ميمعتلا فاد ةحخاو هم فلتةهف لوك" أمريغ ناك اذاهحن ةراهطاماو أ 0 كنب
 || ثح ىمدقو نيد .هللاو ةمللا نيباموهو لهم قىلهالا نمتناك اذامكللاودلحلا ىفةراوطلا بجوتاغا | كاب

 . || رإ] جارعم اص لقت نك ةزاماهنالةراهطلا بج ونال ىسوحلا عذف هلك الحالوك امناكولا م
 تاكنم رجلا ىفاذك مصالا ىلع ةراهطلا بجوب وادعةرمتلاةكراتو وا عذنأ ةلئعلاو ىتحمانعأ

 درت5 ىفتك» لب ةءلهالاو ةمم-لاكطو رشلانمئةلوك" ًالاربغةراهطل طرتشم ال عصالا ىلعف ةراهطلا م
 باك قهلوق نهر ردلا فا ةيرارطضالاو ةيرام الا ةاكذلا نب ق رفالبحوقسملا مدلاجورخأ

 رابغالميةةسمهد.صزاوج ىف طرمشل سد !ابنماثيش ناف لك ويالامفالخرومأ لكؤ ام طرغشن ودصلا
 نوكو جرجاوةيمستلاالثم هدا عاسفتنالا ل 4 طرتش هنا نم <لالمسدلا ىف هب ضرععاامو هن .عإ

 ميو ىلا تحاصوه ةينقلا تح اصو كلذ ىلعهسنتلا اذم قسد قو طقاسا ل عف-راخناأ
 2-0 دقتعا نافاملا عسملادقتعب لاذااذ د صتسملا لوقو (ىاكو هلوف) ةزاهطلا باك ن ندرس ا ا

- 



 وسال 1 :ءكسهالتم ل
 ,ت>اصتومدعي راد ا اذ_ه هنامحىف هل ناكدقو هما ةممهماقل (متا ل ماعلا هنرول راخافهلوق)

1 

 ا

 | ف.كو لقنلا لمنال ضرعهنال دنع ثر ونالرابخلا تاق نافررد هتومدعب هتثرول نوكءاذكف ضرالا ا

 | كرتوهوىلامو- ىقةفالخاتهرا رامخاثن روت باب نماذه سل هنأ, باحو ميراج اذ هتدشا
 ا - . - و

1 

 أ ىأاذاهنانم ىاءزلا فانرظتهمف (ضرالابرةئرولال هلوق) ىلش ردت اىلاراصتالا ىلعراغلا |
 ؟ ةةرولرا.ةالدارملا نوكيناالا مهللا ضرالا برةئر ول كلذ قرابخم |ناكهدلعما.قلا نعلماعلاة رو
 أ ريدة ءانآلا دنعم_4 رام اتوسث دع .ح ىفانسالف للا ىلع ىدا|لماعلاةثرو راتخااذا ضر الاسر

 رْعْلا خلع ىت- لمه ناكام ىلع لعءاش ن |لماعالر ا. اقف ةاقاسمل اةّذم تضقن لب حهدحأ تعمل ناوا

 نوكح» وهاودوىفاولا ل اقرردام مارارضا كاردالا ل.قدماررعالا ف نالءاوسلا ىلعامهتدن نوكي وأ
 ىذضتقمنالءىن رمل اواهت دمىذع وامه دح |توع لطمتاغاالوأ لاق امل ضةانمءاوسلا ىلع امتد ١

 رتل نالا:هروهةهريغرحالا نايدر وءاوسلا ىلعام,ندب رمل نوك آل ل ثا احأ بوجوةاقاسا||نالط»
 قوانه لماعلا ىل_ءهلكل علا كا ذكور جو: نا مدد ضرالان الة عرازملا فالخ هراستتساز ومال
 ' لبق تس هيلع لمجأ |ىقدقسال ةعرازملا ىفةّدملا دعب ضرالل لئملاحأ بجوااهنالامبملع ةعرازملا

 أ هذاقو ناكمال حداف نيد قوم مركذلا بحاصرذع# (رذعا انمسفتو هلوق) ىو حرمشو ىزعاجاهتنا
 امهانرك ذ ناتب اور ىضاقلا ءاضق ىلا جاوا مسفلابرذعلا بحاصدرفنن لهو ةبانع مركلا عيشالا
 دخأ ةقرسلانالىفاتسهق ةتتلا فك انثاخىلوالا (اقراسلماعلا نوكي نأ هلوق) ىلش ةعرازملا ف
 ةقرسلاباقو رعمحراشلا ل وق نو ريدة لاب اع فئنصالا نع باوج اودوةفمانهوهو هزروح نم ا

 فاخيهلو5) رهااةةرس هيل ءفاخم هلوقل ةمسنلا ب هجوتءحراشلا ىلع ضارتعالا من بار الا ةراشا

 ةكاكرلا نم هترامع ىفام فال نكل ةفوذحم فانية لهف هنمرُعلا ىلع فاض ىأ (رْمْلا ةقرس هيلع
 هءلع طصملا ىنعال ةمدلاب اذه نارهاظلاو هريغو لكتلا نصغل لماش هقالطا ( نصغلاو | هلوق) ىوج

 هصنوحا هملازءالقنر ردلا ةرابعنمداف سام ىلع طف لخكتأانصغن صاخة غال ىف نصغلافالاو
 روهشلا نمد قرح لماسعلا ىلع مر (ة قت ) ىهتنا لفل ا نصغ ىهو ةءعس عجب رتل »فعلا
 اهيلع مرح ناك هكلم لكلا نال مركلا باص نذاالب حوارم او لينزلا عمك هقروب عا ة:نالاو

 | نمغهنذا نودي هلهاو اوه لك اول ت- صتةئالف ةكرتشماهال هنذا نودي ف.ضللر املا نمو عضو

 نوكءالامهادحا ناتياو رار ذعلملا كرتنوك ىفىنعي (ناتياورهبذهلوق) ىناتسهق ةقتلا اك
 رداع ىرتالا قوكلذك سلا: ههور درض هي هقحل ا اموهور 3 عن مالا مسفنال مزال دقعلا نالارذع
 هثارحابو هسفنب لمه نا ىلع لخفااهملا عفداذااماارذ ناك هكرتاذافددس لمملا طرتش نا هلب وأو
 اهني (حلاامهادحا لب وأتوهلوق) ةلماعملا هس ىفارذع للعلا كرتنوكمالفهريغ فاكس نا هملعف
 أ !ثح قاغتالابارذعل ملا كرت نوكب الروكحلا ل. وأتلادعب هنال عفادت ات او ر هيف هلوق نمد و
 ىناقتالالاق (هتهجنمارذعنوكمف هلوق) ناساورهف هلوةلفانموهو هسفتب لعلا هيلع طرتشت
 !!ىرختو لاق لومقءريغارذعلملا كرتدرحم نوك ناهه>و لعل ىمدقااةمالعلالاق رطن همفانلو

 نارطتلاهج ولاق.نا رهظ؛ىدلالوقازىوجهبىرحاروك ذملا ليوأتلاو رفسلاىف ناّناوزلا

 قافتالاو ه-فنب ل علا هملعطرتشا ناار ذع لع لم ١ كرتن ا ىلغ قافتالا ىضتقي روكذملا لب وأتلا
 عفد (ةقت) ناتباور هيف هلوق نمق.سامءاأباذهو هسفنب هلع طرتش مل ناارذع ل عحبال هنا ىلع

 || ميني رصشأاو ضرالا نوكت نا ىلعاريف سرغ.]ةمواعمنينسل جر ىلارحشاسبمف سال *اضيباضرا
 براس رغلاو رغلا عيج نوكسف ضرالاوهواهلبةالصاح ناك ايف ةكرمشلا طارتشالز ب )نيغصن

 | نهريرخامضعبب راكتساوهذا نا طل ازيغق ىبعم و هنال هلع لمصر او هسرغةعق سراغللو ضزالا ||
 |ردثأو ضرالا نوكست نا ىلع هلوة.دعلاو رردوةياذنع ضرالاداهناصنتال سارغلادررذءثو هلع

| 
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 ”صاين عيت رز



 رادجاةيالوانل سدلورامج ا هصحتا ىلعةدازلاعوجرلا نال حرْزلا ن ٠ هنن هح ىلعد دانزلاباوءجرتالىتح أ

 هصحلا لعدازاع عوجرلا مدع نممانركاذامىلار يش (لماعلا ةص ىف هلوق) ىنهتنا طقف فصنلاب

 (نيعملا 5 نهثلاثلا ءزجلا)

 ا اهزاوجو ليلعتلا صوصنلا ف لصالا نال ىبوتن |سانلا ةجاح انركذام عجب ىف ص" انهنءو لاق تم>
 | ةالصلا هيلع هتاتاسم ناىورملاو لاق ثدح هّتشرف نب | هلاراسُأ ام عنملا ىلعو لكلا عت ىهو ةجاسعلأ
 | تيتناناوهلوق) ىبتنا طةذ مركلاو لفل ىلءالراعثالا نما مقام لع تن كرب خ لهأ مالسلاو
 كاردالادعبزاحولف ىهانتلاد_عب لهللرثأ الو لدملادالا تسال ل ماعلا نال ةاقاسملاىأ (عمنال
 اارارمرغث رشلا ضعب اضن أو هبق ايل جال هعفدق هضعب كر داولف عرمشلاهيدرب إو لعالب قدسال

 امركلجرملا عفدلجر هدنامناذهضات نءانخمش ل ة:لوقأو ىسدقملا نع ىوجرر علف كلذ ىف يسحلا
 تزاحاسمترُمث بهن طف لول لاح ناك ن ا اولاك ظفحلا ىوس لملا ىلا جاتحتالراجشأ ه.فوةلماعم
 ىلا جانا منال هتص> ىلءاعالو زو لضفلا نبال اقةلماعم لج رملازوجلا هر عفدولو ةماعلا

 اهترمثىهانتدع راحتالا ىفةل هاعملات :راحاذاف ىمتار وعالامهدحأىلا تمول ىت-ظفحلاو ىسلا

 جورخدعيواضعلا نو دراممأا ضع جو رخدمد ناك اذاروح نالف ىسللوا ظفعللا ه>ايتحال

 ||| تبتناناو هلوق نمنتملا فام نأ ناخيضاق مالكن مديفساوىل والادارارم رض تناك اذا لكلا
 ( هلثمرحأ لما ءللف هلوق )طفحمأو ا سال جاع ريغةرغلا تناك اذاام ىلع له لب هقالطا ىلع سدلال
 امهدحأ توعلطءتورردلاةرابع (توملابلاه.توهلوق) هثرف نباددسافلا ةراحالا ىنعمىاسبنال
 : نونا مف ىناولا رك ذاك ءىنلاوهذملا ىغهوتوااءقاعتمديقلا|ذهن ارك ذو*قرْملاو ادم ىذعو

 | افطعنوكيبصنب .(مالماعلان يب سلا نوكيو هلوة) عضنل ارضا هرشآ ةزمحلاو ءاملانوكسو
 | ضاقتناىنال (ضعش الن ا سالا قو هلوق) هلماعملا ضقت: ناس ا غلاف هلوق نم ضن ىلع

 لاقولف توم لاب لطتهلود نم مسام فان. هنال ل مات هس.ةوانخجش ل اقر رد لم اعل ارارضا هتوعدقعلا
 لماعلا اوقفاوازاشناىأ ( رسلا اومرصاؤاثناهلوق) كوأ ناك حلا هباعمانقلا كرثقنال

 اوعجربو هلوق) انخيش طخ اذكب رض باب نم مرمصو طرمشلا ىل عدو مقف درمسلا او هرمصو عرصلا ىلع
 هلكبشتساوف :ريغوةنادالا بح اص وكذا ذ كح عوج رالفالاو ضاق ةرمأب اوقفنأ نا (موتقفن فصنت
 راتجخاولا فو هيلع هاك لعلاو للاب ىدقس انا لماعلانال ةقفنلا عبمج عوجرلا ىتش هنأب ىابزلا
 امهلعب< لمعلا نأ ىلاىّدالطقف فصناداوعجرولف هملع هلك ل تلا ناك همحاص تعبلوأ ىذا
 || ل اقدذملا ضع. ىف لعالب لماعلا قادس اىل ىّدو هنالفلخن |ذهو طقف هتصح ةنؤملا قت ىتح

 عيمج عوجرلانأ ةعرازملا ف ىتنعلا ماكر هاظ نكلاضد أ ةعرازملا ةدراو لاكشالا اذهاذكو
 مالك ف لاكش الدنا ىمان ارطلا طل ابزعم ىل كلل ىان زلا ةشاح ىف تدأر مث لاكش االف هسيلعو ةقفنلا
 1 اولاقممنافمهترامعنمىجلي زلاىنعب حراشلا اذههمهف اعف لاكهشالاامناهريغو ةيادهلا تبءاض

 "|| مهتمدحا لي لواوقفناامعيمحي لماعلاة صحى نوعجرب ىأ هت.صح ىف كلذي هياع نوعجرب

 "|| حرص ثيح حراشلا هركذ اة يسن ايرطت حلا مهتمدح لق بملو هلوق ىف ن كسل ىهتناذ صان نوعجرب
 ش هترابع صنو هريغو ىفاكلا نع ىو جلا هلة نام ىل_عهريغدب حرصا ذكهو متقفن فصاباوعجرب و هلو قد

 عبم عوجرلان العاو هقفثاامغصنب عجرب هنا نه طوسملاو دناسعلاو فاكلا ىفام ىلعاذهدرب من
 دملاتهتنااذاام فالك لقب عرزلاو:ّدملاطسو قف ضرالا برت اماذااعدبقم ماعلا ةص- ىف ةقفنلا
 ةىوج|دسلاهلقنام لع قرفلاو ةصخ اباردقم طقف فصناان عوج رلانوكب ثيح لسقب عرزلاو
 عرازملا ىلع هقفنلاعبج ناك ةعرازملا تيقباذاو رماك توملا ىف ةءرازملادقعانيقدااناةريخخلا نع

 ةصخلاباردقم نكل هقفنلا عيمح عوج رام ناكىذاسقلا نذ ايةثرولا قفن اذا عرزلادصح نامملا
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 عجرباذ هلفام_ملعة قفتل اوهدملا تهتنااذاامأو رامجاالف ةصاءاردقمامأة صرالا برتومدعب

 فن



 م (نكحسمالنهىلع) 1

 لوصأ ىنرزملا كردااذا اذكو مولعمرُمْلا كاردا تقو نالاناسعتسازوتهدملانيمتملاذا عدارلا عرزلا
 عرزلا نال ةعرازملا الخ ءكوكتم هدعنامو نقيتمهنال ةنسلا كلت قر خرم لواىلع عقتوةمطرلا |
 أ|روهاظ لم اولو تد ابق ةرغلا ير ختالةةمرك ذولو هتشرف نبا افي رنواعسسر ءاهتناو ءادشبا فانتم[

 || اىعامهنانيدتنادقعلادسف هنعونأت لب هبف جرت ناؤاطرعشام ىلعف ىمملا تقولا ىف جرخولف ره
 هقاقتسا مدع ىضتقب هلئيشالفالصأ اشيش ب ركملاذا هنا نم ىجاب زلاىفامو ررداهفراُعلا ب رخن الهدم
 كارداتقو نأ. ةّذملانعتللاذاانا كسا ةافا_لازاوح لياهتلا نم ق.سام لاق. نا ىت هلع لثمرحا |

 ١ زوح جورخملا ىف تواغتلازاحاذا هناقلا هنعرخأت لل هيف جرد ناو هلوق نمد ددنام هنداني ماولتمرتلا 8 /
 | و دام تقورُملا كاردالذاهلو5 ىلع ءرمصتقم لهن الر ظن همؤو ىاولا هك: دادذكح اامعال.كاردالاىؤفنواغتلا

  5-05 : 7تن:
 أ :رثكل ا نا متاوالصأ توافتلا فن مله ناله دعبام همفانيالف ذشن.حو توافتبادق هلوق هيلعداز لب نيعمأ|
 | اذلو رردلارهاظا |نالحت هقالطا ىلع سدل ىمملا تقولا ىف رغلا جر تملا ذاق لقول دان ه2 1
 كا ةذدملا كلت دعب تح .رخا ناةذملا كالت ىفناششوج رض ناو لاف ثيحدب زازملا فاعةيلالشمثلا ىقهدق

 ! علم ملاسارغعفدولو ىهتنا ةلماعملات راعات سدح دعب وماعلا تا رختإل ناو تدسف 2

 . || اهرزب جر ىتحاهيلع موي نأ ىلعاهزازح ىسهت ةبطر عفدولو ةمولعم ينس رك ذيل ناد تفتر غلا |
 1 رثأ الذ اه حاصل ةمطرلاو امولعماتقو رزيلا كاردالن ال ذم ناسسالب زاحنةد امه نوكج,و ْ

 وافرردلا ىف هلوقو اهل ق لصاحوه اق ةكرشلا طارتشال ت دسفاهدف هكرمشلا اطرشولو لماعلا لمعلابف
 نع ةملالمنرشز وح الالاو هبف بغرباممجإ راخما ناك |ذااسءد.قم طرشام ىلعف ىعملاتدولا قجرخ|

 و

 ب نر نإ ناك لدرخملاك سدشحل تابحت مساروزب عمجناوةغل خفلاو مصالا ىلعرمسكلا,رزلا نا لسعاو ةيزازبلا

 ير 0 ' تل ني لت ناك اهرهنا نع نعال رزبلاى أوهولاق ث يح ىف -قلا ام لاخيوةرياسغلا || 21 4 م ا
 04عر بت, "و | ىوتغلانأق هلوق) سوماقلاو هبال بزعم ىبتنا بوبحلانم ةسءارزال لزعاملاذلا,ىأرذسلاو ١
 0 6 7 أ ببصن ناس وهلوخ) ىوجكلذك سدلواهكحاوتعتب ىوتفلا نا ىضمتي هنافراظن هيف (اهتهسيلعأ
 هيا ١ كي ب ع (لماعلا ٍ

 اور "0 ٠ يفاشلالاقو ىبلن زلاةرامع (حا كلامو ىفاستلا لاقوهلوق) هسنعل (ىختورذبلا نايباماهلوق)

 لدي حير 0 لإ لاقاملامهانأن سامقلانالقاقاملاعستالا ةعرازملازوحتالو مركلاو لاا ىفالا زوختال ديدسحلا ىأ

 ند اول نو وهو عرشلا ف ل صأ هلواموصصخ د قوريمج تب دحوهورئالاامهانزوساغاو ةعرازلا ىف ةفشوا |
 001 كلا يروم لختلاوهو ل صالا نود:دان لا قةكحرشلا اهف ناقة ءرازملان ماس هشأةاقاسااو ةيراضملا |

 "01 || ةلماسملا انزوق اعاج دف هرذنلا عفر طرش نال كلذ تأتبالةعرازملا ىو ةكرعشلاو ةيراضملا فاك |

 ا 0. نمج رضام رطشب ريب لهأ لماعمال.لاوةالصلاهياعهنا رعزبانءىورامانلو ضرالا عسل | لمعي ...(تنن و(. || اعبت برعثلا عنك ادوصقمالاعت مصن يش نم عوةلماعملا نمي ىف اعبتالا ةعرازملا زول وادوصقم |

 دقو ىأرلامةلماعللاعست ةعرازملا نوكنالو راجممالا ضعس هدسقت زوحيالف قلطموهو عرزوارمم
 اعبتالا ةعرازملازوحتالو هلوق) حلا اهقالط | ىلعاهؤارحابجوف ةقلطماهلك هر يثكح ثدداحادرو أ

 اضيأ ضرالا عرزب ناب رمأ ف ليلا اسعى اضرب ضرأى مركلاو ليخفلا نوكينأب (ةلماعلل |
 ردمشلا نماهنا ىلعارمدنتر مشا ىلع هوحضو مركلافطع (خاباطرلاو مركلاو هلوق) ةيانع فصتلابأ
 ع..جابديرب هلوق) ىناةسهقلا ضارتءا طوةس ملعب هنمو تع قاس امو قاس هلال م«ءارصشلا نال
 هلوق) ىوج سدر دل! اهساب نوع و يسرا منوع رصم لهأو ايطر ماد امبصقلا لمقو (لوقبلا|
 تناكري لهأ مال_لاوةالصلا هيلع ىننلاةاقاسسمنال (لغقلاو م ركلا ىفالازوحتال ىفاشلا لاو
 || ةعب رشلاردص نعالقن ىوحناهملاراشأ ام ىلع ملستلا ىلع باوحلاو سابقلا ىلع قسامهريغىفاموسف ||



 00 (نمعملا تف نم تلال زلا) , 1

 لعفلاءاف فرب لكعافزاوداصحلاءابضلانبال عملا حرش فيلات (مضلاو غفل هآوذ) هلوأ ضق ني
 عمس نمت اةرسسكملاالا عاق رلا ق عهد هنا قاسكلا نع حاملا فو ردملا لعفلايهدارمواهرسكو
 ءاطرشنافهلوة) ىوجريغعام» مدع اسكلا عام مدع نم مزادالو عمم لنم ىلع ةح ظفحو
 ىلعواط هرشولاذكودقعلا ىهتنا كردأ اذا عرزلا ناهد ةعلا همضتق ال اطرشهبال (تدسو لماعلا ىلع

 ٠ واف هاوتفأ حل اسمو ىوتفلا هلعو قتلا فلات ( زوحهنافسوب ىأ نعهلوق ) ردضرالا بر
 الا هنا لاقو هعالا سءثهراتخاو ساذلانمب لماعلل لماعلا ىلع هلزنمىلا لاو ةقفنلا طرشزو<+ عت

 1 | ل_هكقاذارأولو ىلءاعتلامدعل عاجالابز وحال لماعل ريغ ىلع داص اوا لمعلا ىلعدادجلا اطرشولو 0 07 ٍ

 || ىألاصقو لص ةمف.سو عطقلا لصقلا حاملا ف لاةىباي زامبءاعناكارس رملادجواليصقلا || 5 ع
 ىلا دلا.دادجتاو عطق هراب ورانا ف لاق ىهتنا لصقل اهتفاءةيادلا تاصقو لمصقلا ىعمهنمو عاطق 00 0 رع
 همدصىأ.دحلكلاد+و حاملا فوةياهتلا فاكدادج هرمثعطق ىأ ل دل ادج نم عطقلاةلمهملا | ثد// 9 هدا 0
 قاطقلاو فاطقلاو مارصلاو مارصلال-؛دادحلاو دادحلا نمزاذ_هودح ناهلن اح لكلا دجأو كمامرإ ل عع ا 1
 || ناوالاامهبقاعت ىف ناهشملعفلاتقو ىنعمهف ناكام لكح ىفن ادرطملاعفلاو لاعفلاناكف || ير تر 1

 ذاذ لا ناىناولارك ذو ىهتنا فطقلاو مرصلاو دحلا لم لعفل ا ىل_عدلك كلذ نمردصملاو ناوالاو
 عطقلا قلطا ةمحمملالاذلاءامنال عدالاوهو ىازلاءاهضع ىف ور ,ردلا مست ةماع ام ىنعةمهعملا لاذلاب

 فوصلاولذغأاو ربلا لدم عطقب صوص ىازلانامأو عوطقمريغى أ ذو د عريغءاطءىلاعت هلوف كاك
 ةعاجلا.تاولصلا ىلعاظفاحمهضرا عرزوا ةعرازماض راذخاىدهازلا_و ذ(ة هت ىهتنااهريغو
 رخأواةراهطالد عر زولاذكو اسط هعرز نوكمأل ة-ءار زاب هلاغتشالاهتقو نعةدحاوةالصرخا هنكلأ

 اناوح ىذ اوأ عئاملاءاضرالب اةرفتمهاداوأ لجالا لول دعب نلاءادارعأواهقرعفجامدعب هرحالا 0 1 م ل وح 2 َّ : َ 1 4
 - . . .٠ . و 5 .٠ ايم 2

 ىناتسو#لا ىف هماعو هلعقب 8 كاسه رو سف

 1515 015 391515 255 15 5145 15051515 02515 25 415 6و 5 كبر كج كب[ 5 575525: :ةبوض كك 5ك < كك شك م> || تكد م 5 5
 1 ا وو ةنلاسملا تاتكص)» ةلماإر تاكر < د م3100 فمنك مق تقول ٠ | ١-2٠ _. يه5059030 0535 بشيل | -, , 44. . 0:

 كغ 1 1 | 1 104 حافر ت0 لو -“ < نإ
 1 اةالصلا هل عىنلاةلماعم ف ثدداحالادو رولو ةاقاسملازاوح لوقي نمةرثكل ةءرازملا ىلع مدقتلا هقح 0 هلو , ند 00

 |اهلئامعب رافتةرثكو اهماكحاةفرعمملا ةجاسحا هدم ةعرازملامدق نكرم لهأ مال.لاو ع ا 0
 هلوقو ةيانعلا فاك ىعرشلا اهمو هفموه ىوغلل اوموهغمو ةنسدملا لهأ ةغاب ةلماعملا ىه ةاتأسملاو 1 نار نير( و و 1 1 5 8 271 0 اا 8 دع ور

 | لهأن يب فالخلا نت دارأهنا هلي وأتو فالخخالب ةرئاحاس موكل لاق نم نسحا اهزاوخم لئاقل اةرثكل
 | ءركذا ذكناطلازيغق ىنعمىفامنالاهزوحال ةق.تحو أف انمهذم لهأ نمد اما ىناقتالا مرك ذاك بهاذملا

 || نانمىفاّتسهقلا مالك نمدافت سا لافالخ يايتلا موني فرخ آ عوناهناو ةاقاسملاب ةعرارلا قدص دارا . | مدعديفب مهم الكر هاظن ا لعاو رظن فالحخالب ةزئاحةاقاسملا نوكى ىوجلا هلا لوق طقسف اننعش ذا
 |امهتمالك نال (ةرهاظنيباكلانيب ةمسانملاهلوق) ةعرازملانمةاتاسملا لاق ثدح معا ةعرازملا

 |عرثلا فو هلوق) ىو اطورمثوانالحتو كح ةعرازملاك تناك امو كلملا ةعفنم ليدأعرثدقع

 ظ : و ىنيعلاو ىليزلا مالك نماض. أر هاظلاوهو ىعرنشااو ىوغللا اهانعم نيب ةرئامغلاءرهاظ  (ما

 | هصنو ىفام_تهقلاهرك ذاك ةياهنلا ناذك وامه قرقل امدع نمهانعلا نعومانمد_ةامفالح

 هعرافالا (ةعرازااك ىف هأوذ) اه :رم_عوةرابخلا قاكع :رمشلاو ىوغللااها:ءمنعب قرغيملو

 . ]| ةهقب عرازملاوهل_ثمرجأب لماسعلاعمج ريل بدقلا تدقسا اذا ثلاتلارسأب ةعرازملا قورجاالب لسع

 نا ظ



 51 (يكمال لع

 باو هلاورردسامقلاباكمفّى ىف عرازملل حما تنثر ذاءاقنالاىلاةجاحالف نيتريخالاامأو |

 ضرالاةراثا فاكلارسك, ضرالا بارك (ضرالاب رك امدعب هلوق) ىجزععلقلاب عطقلالادبا|
 نمءز هموةدةودقعلاب موقت اعاهل عنال (هلعةلباقعلماعال ْئثالو هلو5) سوماقحرزال 0

 هرابتخا, عانتمالابهتوج نمار ورغم ناك هنال هلع لمما ةيطعب ناىلاعت هللا نيب و هندباسعف همزلب ِ

 هنا ثرحجر دمنا ىلاربث لكل اجاب ريبعتلاو ىباي ز ءرابتخا نودي أب توملا نالانه كلذدجوبملو
 ءاضرتسالا هبامرادقمىف ةياور تدل ىناةسهقلا فن كحل هنودامءادأب بجاولاةدهعنع حبرخمال |
 ضرالا عسب ىلا ضرالا بحاصجاتحا اذاف لاقي نارهاظلا (حماةعرازملاتضسفاذاف هلوق) ىهتنا|
 اذاعرازملاىضرتس نابح هنا لاعاو ةعرازملا مشو ضرالا عسب زاح هقحم حداف نيدإ ةعرازم ا عضو

 نرك اميهيلاطب نا لماعلل سلو هترامع صنوهفلاخام بان زلا فو رب وذتلا ىفاذكرماك ةنايد لع

 َج راخما مدعنا اذاق جراخناب عفواهموتو دقعلابالا موقت ال عفانملا نالئئشراسهنالا رفحو ضرالا

 ىلب لا ىلع ىلشوديانع هلق” ىأ ءافلا رمالاهحدف نم لق” ىأ(حداف نيدن هلوذ) جوتن [ئشاسحل

 ىلوالا (ةراحالا خو ضرالا عسب زاحهلوق) هتدب رعب قثوب نم نيدلا هحدفا عم ملو حاصلا قلاقو

 لو تدناذاامأ عرزلات سلا ذااع دقم ضرالاعبب زاوج نامل-ءاوهراحالا نعم ه-عرازملانال

 نمنوهأريخاتلاو عرازملا ق-لاطن اعلاف نال عرزلاد_دح تح نيدلان ضرالا غم دصصتس

 ةباو رف تشتلو ضرالا عر زول كل ذك الو هبه_دح ناكن | سدح نم ىضاسقلا هحرختو لاطبالا

 لثمرحأ حرازملا ىلعف هلوق) ىتلي زدصخ-!ىب-تاسبنلادعب عامتالاك دصختسا ىتح عاستاللبقو |
 هتصحّدمب رثل ضرالا ةعفنم ضعد ىنوتسا هنالدعب رشل اردد ىفأك هيدصن همفام لشرح ا ىأ (هضرا 1

 انمقب|انالرا لماسعلا ىلعسمال ث مح كاردالا لبق امهدح أت امولام الخ كاردالا تةوىلاابمف

 لمعلا نمهملع ناك ام ىلع هثراوو ا لماعلارارتسانكمأف ةراحالا ةدمءاةملاناصتسا ةراحالادقع

 بهيقدقعلا ىهتناكاردالادعبهدملاىذع هنا ل صاحت او ر رد:دملاءاضقنالءاقبالا نكعالف لوالا ىقامأ

 ثمح كاردالا لق امهدحأ تاماذاام فال امهندب كرتشمل ام هنال امهكل هردق ىلع ةنؤمامولع
 عوطتموهف هبحاصرماربغب عرزلا ىلعامهدحا قفنأ ناو ىلب زدقعلا قيل لماعلا ىلع لكلانوك
 اذا ةكرت _ملارادلاريظتراصف ىضاقل رمان قافنالا هنكم هنالكل ذ ىلارطذموهالو هيلعهل ةيالوال هنال
 فال + هكاردا لمق هدملا يذم« ىاعتماموماع هتقفنو هلوذ نمر ردلا ىفامو رردو ىجلي ز تمرتسا
 طقاحما مرتسا حاملا ىفلاقهداز ىرزع» ذاكراركتلامهوتءالفامهق-ردقب امهءاععرزلا هقفن هلم

 امهماعسب ىأ (امهقوقحردق,امهملع عرزلا هقفنو هلوق) نييطلايهذهعدعد اذا كلذو مرب ن اهل ناح
 عاف رلاوداطخئارسا ام_ملع بحك هع :رازملاىاعرزلا: دمءاضقن ادع امهكلمردق ىلع عرزلا قف: |

 لبق للا ةنؤم ناك امن الداسحلاو نيدتلا فاك ةعرازملا: دمءاضقن يدمة ريغ نما ةلطم ةساندلاو

 حرازملاههج نم هيلعدوةعموهو ةعرازملا ىلع كلذ نال ل ماعلا ىلعوهف عر زلا هب حلصيامم عرزلاغولب
 دحاو لكى لءوهف ةعسقلا دعب ناك امو امهتص>ر دق ىلع امهم ءوهذ عرزلا ىهانتد هد ناك امو هن ص اخت |

 نبب ىوس ثمحر ردلا فال افال_-خ ىباي زلا ىلع يل معد امهنمدحإو لكس يصت نال هبدصت قامينمأ
 امهملعكاردالا لمق لبع ن هناك امناةلردي ىتحام ملعهتةفنو هلوقب مهف أ اضأو مهلا ىف عسجلا |

 لُمْثحاضقانت همالك قنا ىلع هبادمملا طفل حب رص نم رهظ ام ىلع لماعلا ىلعوه ل. كل دك سدلو |

١ 

 || ىلو ءاقءالا ناكفالأ ل ماعلا قحشلاطر|عطقلا فو ةئرولاو عرازملا ق-ةاعارعىل والا ةنسسلا ف ظ

 : ثدح ضرالا عرازملا برك امدعب هلق نمضرالاو رذبلا بر عنتعا اذاام فالخع جراخالو جراخلا

 تيوصتلا نمىوجاد.لاهرك ذامىلا ةجاحألو انش طخ اذك هرادهلا فاك ةراحالا قات ذطسفو

 || ضقان دعب اموداصحلاب هلشعف ةيرذتلاو سودلاو عافراوداصحلاو ةظفاحلاو ىارحاك هلوق. كلذ



 (نمعملا هذ نم ثلاثلاءزجلا) 2

 راهن الا هو هقاسعج قاوسلاو

 برا جراسا نوكيق) راغصلا
 هضراوأ هلع لم أر شت اللو رذملا

 (ايرشامىلع)رجالا(دزيل) نكلاو
 ضرالا بر نمرذلا ناكولذ

 لق نم ناكر او هل ثمزحأ لما علإذ

 هضرا لمح ضرالا براذ لماعلا
 هل طرشام ىلسع دارءالامهدذع مث

 «نلصفلا د دنع 9 4 رازااب

 زقلاناكحواو غاباماغلاب هلثمرسأ

 رخ اللعلاو رذيلاودحاول صرالاو
 رقملاو ضرالا لممرحأ لماعلا ىلع

 رجأ ل ثم هلمرغب ليقو جيه!اودو
 نازو<الفرةءلاامأو ةندركمضرالا

 ناكءاوس ةسعرازملادقعب كس

 أ ليرشاذا ةعيارلاو عفادال بحياوامهتب نمتلا نوكم نا ةشلاتلاو سك ةمناشلاو لماعلل نمتلاو حفادلل
 أ هولا اذهىفو عفادللنيتلاوامهتدب بحل نوك اطرش اذاةسماخلاو عفادال بحناو امني نتلا نوك

 | طب اشم ضءد نءوالصازو<ال فو ىلا نعوزو<ال ءريغلاطرشش ناو زاحرذملابر) نيتلا اطرمث نا
 ااطرشاذا ةسداسلاو فرعلا ناكىلاهرتدبنيتلاو بحل !ناكنمتلا نءاك وامتد حلا نوك !طرمشاذا

 ٠ || ىَدْؤي طرمثاذه نال ةعرازملا عصتالاناهوجولا ءذه ىففزوحال بح لا نعاككسوامهتنب يتلا وك
 اكسوامهندبت حنا نوك اطرمشولورخ الا نو دام هدح لص نال: الدوصقتملا ف ةكرشلا عطق ىلا
 أ هنادجم نعوزوحالهناف-_-وىانعورذ_لابءاصل نيتلاوامهني بحنانو؟!زاح نبسلا نع
 ١ امهدحالنبتلا نوك اطرشاذاامهنا نموورك ذام ىناتسهقلا لك تساو ىمهتنا ف سو: ىنا لوق ىلا عحر
 || هلوق) ةريحذلا فاز ئاج هنافرح اللرذ !اوامسهدحالتقلا طرشاذ ا اع دسفترت - الل تحلو
 1 ىنبعلا هرك ذاك ان ةفدارم الت اناء زال ةرباغم نوكق راغصل اراهنالا ىهو هقاس عج (قاوسلاو
 أ(رذبلا ب رج زاخما نوكمف هلوق) روثلا نودو لودحلا قوف ةبقاسلان نم برغملا نع لقنام ىلع ءانب
 . |قرشلاب ل هلككامتلا ناكتدسف اذاو ةيم كلا ءرخ "الا قاقتحتساو لصالا كاع كلع عرغأاو هكلم ءاعمنال
 |١ كلمءامن هنا عمدل عرزل اناف هعرزف ارنب بصغ نع ضوقنم هكلمءاتهنأب لسلعتلا تلق نافررد
 أىلواهلعف ىلا ثداحماةفاضا ناكف هسفنل ل ماب صاغلا ناةيانعلا نكس اوحلاتلق رذءلا بحاص

 طوب ىضرمنال (خادازبال هلوق) رم الا ىلااناضم للا لعف هريغرعأب لماعه نان عرازملا فالخأ] ؟ ا
 | هلوق) لماعلا نمواضرالا ب رز مرذلا ناكولامه (حٌتانيلصفلا قد دنعو هلود) ىنعمدانزلا 3 0 1 1

 1| َتلاقدعلوةبوتيادهامل رئمالذا اهتعق هيلع بص قدساندقعب هعفاتمىقوتسا هنأل (خاباماغلاب 0 1
 داسفو ضرالانمجرخيورذنلانم لصصءاشغلانال (خاهرذب ردق 4باطهلوق) ىنيع ةنالثلا| 2 : تدم تم 1ك
 ,ركذام نك هن قص: هل ضوعالاموهل باط ضوعب هل ل ساسة هيفا تروا صرالا عفانم ىفثلملا مرعي د ردا تااورجتلا

 زل ناكر الق ثهصاو ليغ. ىلب زاك ةيادلا و بمزيا استر ضفلاهقةصتت هنانم حراشلا | لضخ يق هن الا لزج نم
 5 اذكو ضرالار-او رذلا ىلعدازاميق دصتنف هل ببط. ال ن كم1 ناو لضفلا ل باط ضرالا تاق 0 1
 |1١ ناىتح (لضفلابقدصتو هلوق) الصأ هرك ذي لردلاو رردلا حاصناىلع اًضدأ ل مق.هاكح ىنعلا || 60 3
 تناكناف< رعشوا ةراحاامااهنال (لماعا ئثالف هلود) ىناةسهق عرازملاةوءدةناحا 7 لضفالا 00 1 0 30
 : ةكحرشلافهكرثتناكناوهريغ ققسإالذ مودعموهو ىعسملاا بتم يمعلا رقععلا ىف بجاولاو را 4 0

 : 1 | ةكرشالو جراخلا ف هكرمشلاب هقاة حسا نال ىنرعلا لوقو ىي زدريغ قدس الف هربغنودج راخلا ىف 3 0 3 : 50
  [||جورخلا مدعو (ةمذلا ف لارا بحملوق) اننمش ططاذك ةكرشالف جراخالو هباوص راسخ ىف ل دربك 00 5-7
 ” [هقحلي ررضالب نكممهيءافولا نال( لمعلا ىلع ىضاقلاهربجأ ىا هلؤة) ىلي زةمذلا ىفهيوجو نم عنمال هربجا ىأ (رتنا) لم 00 ىلع
 701١ ىلع فاذماقراس عرازملا ناكولو رذع عرازملا لبق نم ضرملاورفسلاو(خلارذعناك اذاالا هلوق ف 00 - 00
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 "|| ىنععنتما هراد مدل رحأ < ساولام ريظ :راصفال مأجرأ ىرديالو ضرالا لعرذ.ل'ءاقلاوهو هلام

 75| نمايزالريصي ذئتحدقعلا نالرصقمد_هدامأو ضرالا ىف رذلاءاسقلا لبق اذ هن ايراعشا هنفو
 1 || توعةعرازملالطتوهلوق) ىناتسهتةريخذلا قاكمدعب مسقلا !بهدحأ كلعالىت- نتيناحما

 . [امهدحأ توعاهتالط نامل اذهب ر اشأ ( ما نينس ثالث ىلا اهعقدوأف هلود) ىن.عةراحااهنال (امهدحأ

 7 || دص هسا ىت- لطتتال نا نا .هتسالاف تدباذاامأ تدان ن |لس.ة ناك اذااعدسقءلب هقالطا ىلع سدل
 | تامدلوتنالمث طاسقساباوصلاومسنلا فاذك (ضرالا برتاممنهلوق) املا ىف لطمتمث عر لا

 ' ىأ(طرشلا مسقيو هلوق ) هطنءاننش ة فس غادوجوالو ىوجول باوج تكر ئهلوقو ال تاوج
 دقملاءاقءاىفنال (نيتصانلا نيدنسلا ىف هعرازملا ضةننو هلوق) صضرالاب ر هر وو عرازملانيد

 م "رص" 04



 نحمل :
 ىلع نادلقل| طارتشا نماسبمف ا ةدساؤ ةعرازمذوفرذملا بحاسصب هلك عرزلا قحلاو مون لك امهرد

 هل لعمل ضرالا حاصيجلا هلود ىنءموهرذرءاغهنالردلا بح اصل جرا ااهفو هرادوصتق همهدح

 ناك كلذ نالام هرد مون لكلعلا حاصل ىطعاو ض الا لممرأ بجوتسال هناالوب راسخلا نماثدش
 (اضب ازئاريغوهو هلوق) ةيانعلا فذلك لماعلا رجا نمامولعم هنوكسا نا دغلارسأ رك ذرلو هلع لممرحأ
 زاوج مدع سامقلا نا باوج او اهد>و ضرالا ىنعواهدحو لماعلا ىلع سامقلامزوح نا ىجشو

 ا ضرال وأ ماعاانتسافدرورثالاو رثالاثاذنتاغاو جراخما رمعب راتتسالا ماهذا ةعازلل
 ضع ةعارزال ضرالاراكن-ان وهدريحدإ ىفاكةتازما لاسم هءلع ىدن ىذلا لصالا نأ لصاخماو

 عرازملا ىلعر ديلا طارغشا اولماعت سال ناو سانا لمهاعتلو رع نهللادعرئالرثاحاهنمجي رخام

 لها عم مالسلا هياعورثال زئاحج راخلا ضعبب لماءلاراكتسا ءاذكو جراخلا ضعبب ضرالاوس اسمو

 ضرالا بر ىلءرذبلا طرتشا | داو ضرالا بز ىلعر دا طارتشا ولم عت م_منال ساملا ىلماسعتأو ريمخ
 5 الزوحال ب رانا ضعبب ام هربع راكتسا م او ج راخملا ضءب لماعلارسأ م ضصرالابر ريم

 درو ص الإو سامقلا فالداصن انهاهانز وج نك-او هّمدلا ف بحاو الو هل راثع سدا مودعمرجالا

 دعبو ىو ادا لاق سامقلا نصا ىلع ىقمف ام هريغراتتس ا ىنال ضرالاو لماعلاراكتسا ىف

 نوك :نا لوالاق (برضا هئالث ىلعوهو هلوق) ةعرازماالئاسسم عاوبا متي ةلحنا هده ىلع فوقولا

 رهورقمأاو را اامهدحا نمنوكت ناىاثلاو نعل اورقما|ىلاثلا نموامهدحا نءردسلاو ضرالا

 اذه ىلع ل درقءلاورذملا ىلادل نمو لمج او ضرالاامهدحا نمنوكت ناثلاملاو نمل اورذلا قابلا

 نمنا.قاملاو |. هدا نمازعلا عموارقبلا عمو' رذلا عمضرالا ىكم نااما كلذو حرادلالوق

 نوكت نا ىفثلاو هلوق نالف لاختااما زاخاد روصقلا ن مىو#تاديسلا ةيشاح ام لعت انه نمووخ الا

 زسانلا ن مف. رهتاذه نارهاظااو ثلالاو هياوصرقملاو رذماا ىف !نمو دحاو نملمج او ضرالا

 وهو( نيريخالا نودهلوذ) زاوجادحو مدقت (زئاح لو الاو هلوق ) الصا ىنانلاهرك ذمدعافروصقلااماو

 ىناثلا نمو دحاو نم لعلاو ضرالا ناكوأ لم اورذبلا ىفالا نمودحاو نم رقملاو ضرالا ناك اذاام
 رظن هدفف ىوا ذمسسلا هعبتو عئادبلا قدرك ذاماماو امههفزاوحلا مدعهح وانمزقدقو رقيلاو رذيلا

 لماعلاو ضرالاارسأت رعد. ر ذملا باص نا ىناسثلا زاوج مدع هحوو هلوقذا ىناملا هحوال ةيدلاب

 سلوامبتبب عما مدعدتع هيجل | ىذتقي ىهساهعرارملا هم عنعامهتنب عرج اوج رانا ضعيباعيج
 دارفنالا ١ نعمك حلا ارقملاو رذملا نمد>او لكن ال لاق ثءم>رردلا هن راعامىلاىرئالأ كلذك

 جب رخال نا لاهحاداسسفلا هجو (ةاهسماناز ةق امهد الاطر شوأ هلوق) ىسهتنا عاسقجالا دنع عل

 تاناب ذاملا ىلءامامهدحالاط هريشوأ هلوق) رردةكرمثال اعط اتطرم هاذه نوك.ؤ نازغقلاهذهالا ضرالا

 عفرتن اطرعثوأ هلوت) قعدكرمتلا عطق ىلا ىدو.فامونمالاعس رلا لصحالن ا لم هنال (قاوسلاو

 قءسام داسفلاهحو (جيارخملا عفرب ناوأ هلوق ) رردردةلاكلذالا لدحالنالاق-ال(هرذيرذلابر

08 

 © لامهد-النيتلانوك اطرمثولد_سفتاذك (تدسف هلوق) ردقلاكلذالا لد<ال نال ات >اوهو
 رذ.لا بر ريغ نعتلااطرعشو حلا ف صنت | طرسشو أ دو هقااو هو بلا ىف ةكرمثلا طق هنالون" لال باو

 نيفصن بحلاايرشولونيتلاالا جر ذمالف بحت ادقعنيالف ةف [هدصت امرذ ةكرشلا عطقىلا ىو هنال
 اف ةكرشلا اليرشامهالف ىلوالا اما تحترذبلا برانيتلاالعجو نيفصت بحلا اطرمثوأنمتلل اضرعتن لو
 مل قفاوماط هرش هنالف ةيناعلااماد لصالا قد ةعلادا سف بجوبال عهتلا ن ع توكسلاو دوصقئاوه
 ىلءوهفرت الل نم-:لاوام_هدحال بلا نوكحااامرش اذااماو رردلىناذكةكلمءامننال دقعلا

 بحلانوك الرمش اذااهدحأفودسا غلاما ناَترئاح ناتذثاو ةدسسافابنم ةسس ةمناخما فاك هجواةنامثا ْ
 يحس



 ' ةعفتملاناترقبلالعج نكمال ةسناسحمامدعاف ضرالا قش ةمحالص ىأ علاه ماقتب ةمحالصرق الا

 |نظامنالطب مخوف فتنلا ىناكرن ال ىقاسل او دحالرقملاو د.علاو ضرالاوأد.علاو رقءلاوأ دعا وأ

 1 م :

 |[ قاثلا نمناكرقملاام-هدحأ نم ناك اذاو ثاانلا هجولاوهو لم او ضرالاو رقملاىنالا نم ناك

 رجأتسارذلا بر نازارجلا مدعهجو ورت "الا نمقالاوامهدحأ نمرقملا ناك اذااموهو ( بالا ف ا

 ضرالا هعفنم سدج نمت سأرقدلا ةعفنمنال مدئالادوصقم ب راخلا نمءرم رقلاراشتساورقللا :

 (نيعملا خف نم ثلاغثلاع رحا) مهخ

 هل لخ د مال ىلاعت هللا قلي وهوا هعيطى هوقأمتءفنم ناق هلوق نم ةيادهلا ىفامو لن زور رد ضرالا
 ىلا بسن نا مهوتياع راهعيط دوق ىلا رالا ةعفنم فاضأ ال هنالءرك ذامناو ةيانعلا فكل ل دلا ىف
 تابنالا|اهتعفنم نالت :رامعلا هده لدي جان ناقىذلا وانش لاق ىسوتنا كلذ عقدق ةعسطلابل وعلا

 ىناكلا ىفكمراوص هعراز م انادو دقم ضرالا ةعفنم قاس ازوحالو هلوق نهرردلا قامو نسا هلعلو
 رمل ادورو مدع ىهو كلذزاوج مدعةلع) ضرع ممر ردلا بحاص نا مثهداز ىيزعهركذاكرقملا ةعفنم
 ا لماعلا ناداسفلا هجو (رث الق املاو امهدحالرذسلا ناكوأ هلوق) ناي.لا هباغ بح اصوركذ ام ىلعدن

 " || نمىانلاود-اول ضرالاو رةملاريطنراصف اهتءقتم فالتمخال هلام مت ضرالا لعد نا ناكمالف ريجأ
 4 | لكراداسفلا هحو ( رخ الىقاءلاودحاولرقملاو رّدملا ناكوا هلوق)ا ذهىفاذ كف داسفلا همقو مالا
 | نعوهلوت) رردلكوالا قي رطلاعام+الاد_تءقدارفتالادتع مدن ملا لرقيلاورذلا نهدحاو

 زاحالل هنال هلوةب ىوحاهللعو جان زلوالارهاظا او هر كرت سانقلاو لماعتال (مئاز و< هنا فسو ىنأ

 . [[زاحهءلعرذلاورقنلا طرسشزاخامللهاعلا ف اكم.لعرقرلا طرسشزاحضرالا بر ىلعرذدلا عمرقملا طرش
 "|| ىلع لقعلا مسقتلابو هلوق ) ىهوتناةناختا فاك هياو رلارهاظ ىلع ىوتفلاو هءاعهدحو رقدلا طرش
 "| ناعص: هنءالف ل والا ىنامأ ةريثر وصى داسفلاو ةعتل| فرط ىفرصخحلا عنع لو نا لاقل( هحوأ ةعمس

 "|| امهد-الرقبلانوكبناونافصن يراختاوام_منململاو رذبلاوزخ الرقبلاو د>ال ضرالا نوكت
 ةمتلا فاكيراخل اةلمئهلو لماعلا نموأ نافصن جرا اوا بمءامارذ لاو اهتم ض رالاورت الل مملاو

 ناو مالا محن نعةيذملا ىناكرخ "الرع ارقو ل مل اوامهدحالدحاو رب ورذسلاو ضرالا ن وكس ناو
 نا مصنإل هالف ىاثلا ىفامأو فتنلا ىفكنافصن جراخاوامهل لمتاورذبلاو ضرالاودحالرقملا نوك

 ناو ثلاثل ل ملاورن "ال ضرالاود>ًالرقسلاو رذ لا نوكي ناو دما نكد الةءدرالا نملك نوك
 ًارذملاو دحالرةملاو لملاو ضرالا نوك ناو ثلاثا لملاورن الرقملاو دحالرذهلاو ضرالا نوكم
 ارذملاوأ دمعلا نوكي ناو ثلاث ضرالاورخ“ الرقيلاودحال لهلاور ذملا نوط ناو ىداملا ىناك مهند

 ١ || هذه نوكروصت مدعل لّمأا:دحالة عب رالا نم لكن وك,نا مصاالهلوق ىفو ىناتسوق مدحرمصخلا نا

 / ىقاننمةهرالاادعامرخ الا ىلع طرتشا اذامىلع لمن الا هد_سافلاةعرازااروص نم هروصلا

 "ل دحاولانوكيىأ (رختالا نمةئالثلاو امهدحا نمد اولا نوك,نااماهلوق) دسسعلاك تال "الا
 . | هجو (هحواذح رأ لعاذ هو هلوق) ىوجرخ الا نمىقاملاواههدحأ نمنيسعتلا ىلعال ةعب رالا نم
 "|| ناك اذاو لالا هحولاوهو لملاو رقمااو رذملاىناذلا نم ناك امهد>أ نم ضرالا تناك | ذاهنا كلذ

 ” الارذماامهدحأ نم ناك اذاو ىنادلا: ولاوهو ضرالاو رقملاو رذللاىناثلا ن هناك ل تلاامهدحأ
0 

 5 تاكاذالّوالاوهواهدحأ (نازثاح نالرالاو هلوق) ىوج عدا رلا ه-ولاوهو ضرالاورذلاو لممأا

 انمدةدقورت الا نمقاملاوامهدحأ نملمملاناكاذا ىناثلاورخ "الا نمىقاملاو مهد > أ نم ضرالا
 [ارقلاولعلاوامهدحأ نمرذبلا ناك ذااموهو (زئاحربغكاثلاوهلوق) هديعنالفام.مفزاوملاهجو
 روك ذمريغعدارااو هلوق) هيدرب عرششلنالوواةهدق ام همز اوجنا مدع هحوورخ ال ا صضرالاو

ىلع ةعدرأ كرتش ناوهو دبا دملا بحاصالو ىرودقلاهرك زر 1 رخآ هجو قد و ىوج ا
 رذبلا نوكيا 

 ماللاو ءالصلا هءاعهدهع ىف كلذ عقود قررت نم ضرالاوزن [نمرق.لاو رخآن هى لاو دحاو نما

 ىلاء



 نس“

 بحاص ط فرك ذ يلو هطسقرك ذ نافرر ددقعلاباطرسش قتال لعب الامزا هنايب نمديالف طرشلاناضوعا

 م ةاإ ( نكح _-.ءال:م ىلعإ

 ىقرو ةعرازم ك ضراىنانال عا عرازملالوةدرعم اهزاوج جاشملا نس او لاق هَمَدْلا ن عىفاتسهق

 اهنودنامدقعل هحالذا(نيدقاعلاةلهاو هلو) ىهتناراوحلاىفاك فاك فرعلا نافكلذي رخ الا
 أ طورمشلارك ذب ةضاقةداعلاذاهموعل طرشلا اذ هكرتىئش هناىسدقملانع ىوحاد._لالقن نكتل
 ضرالاذخ عرازملات(خلا عرازالاو ضرالا بر نوكي نا طرعش» هلود) هريغلو هل هماعلا الئ ثلا ةصاخنا

 رظاطرمث غولما |نوك قى (اغلاب هلوق) ىناةسهقةءلطلا اك اضر هيلع قلط ن ازاحناواهعفادال

 ىلاامهدح!شدعب ال:دمانباذا| ذكو( زوال ةءارزلا نماونق نكم:الةدماندب ول ىتح هلوق) ىوج
 مهنه ءاةوالا فلتخادق هنازعإو ىوج توم اد. دقعلاءأةءطرشه مف نالةريسذلانعر ردةداعاهلمم

 هس ىلع عقب و طرتشد ال هنا ةلسنم| داو رب ىتذا نه مومو تاعقاولا ناك ةدملان امب طارت_ثاب ىتفا نم

 لاقدب زازعلاو ىدحملاب رعمر ردلا ف هن مزح وىنات_سهقلا ناك هيقفلاذخأ هي وىرغصلا ىفاك ةدحاو
 هنسلا كت فنوكحب عر زلوأ ىلع ىأ ةدحاو هنس ىلع عقتاهما نمدارملاو ىهتنا فىتدصللاهر داو

 ناكناقردملا بر فالتخا,فاتد هءلعدوقعملانال (رذ.!!بر ناب وهلوق) ةيلالمتريشلا تاك
 لماعلا ةعفنموهق ضرالا بحاص ل.ق نمناكن او ضرالا ةعفنم هءاعدوةءملاقل ماعلا لمق نمرذنلا

 ىلا هزت كما اهتعفد لاق نأب عازنلا ىلا ىضفت هتلاهح نال ةلالدواو رذمل | هلع نم نام نمدمالد

 اهعرزت هل لاق ناو ضرالا بحاص نمر. لانا نيمياذهف جراخلا فصنياسومف لممتل ك يرح أتسا لاقو

 طرت اعارد لاه لعن ءناس نازل هما نع ىكحو اهتشاحوررد لمداعلا نمردنلانا نيس 0 11

 بر نم ناكو نيس ناف ضرالابرمضاهضعنالو رر درذملا سةج ناسالا ملعب الوهوةرجالا سدج ناس

 ناو:زئاح تاقتتاهعرز ناقتدسفالاو كلادبامعرزتلاق نان معاذاالاال لماسعلا نمولو راح ضرالا
 هرحالا نا قرفلاو ةراحالا فال ضرالاب ضان كي ناوافا اخت ن اكهفال-ت عرزف شع رز نأ 0

 رذاارادةمناسطرتش الون[. ىلاةناغوةن ريهظأ | نع ىوج مهارد هراحالافو حجراخلاضءانه

 هقدتسا هنالهلمق نمرذبال نم ظ- نابب نمددال ىأ (رخ الاطح ناب وهلوق) رد ضرالا مالعارهلعل

 انالخ د اوصلاوهاذه (لماعلاو ص رالا نمي ةءاحلا طرشو هلوق) ىناتسهق قاغت الا, تزاحردنلا

 ظفل طاق ساب اوصلا نأب ىزعهمقعت اذهو لماعلاو ضرالا ب-اصن ةيلذتلاو هلوق نمرردلا نامل
 نيب روصتتًالف ضمت. نا هنأ نمناكمو صخشنمب عناوملا عفر م-ه>الط اف ةباخعلا نال تبحاص

 ىف كذب طرشاذهو ضرال هذ هك بلا تلس ضرالا بر لوةب نا بحيو ىفاتسهقلا لاق نيصاف*
 هنال (هلوصخدنع ضرالا نءجراخما ىف ةكرشلا طرش وهلوق) ىسهتناتاعقاولا همت ناك باكل
 امارتشا تررددقعالادسفم نوكم هب راخما ىف ةكحرشلا عطق ىلا ىدؤد طرش لكوءاد ب اةراحاد عنب
 هلوق)ةملالنمشزخ "الا طح ناسبب و هلوق نم قبسا« هنع ىنغتس  هنال كردتسمج راسخلاف ةكرشلا
 هملع هطرمث زا لمتل ال ؟رقسلاو لملل لما علارجأتسا ضرالا بحاص ال (رخ  الرقملاو لملاو

 (خلاد اول ضرالا ن وكتوأ هلوق) طابخلا كلذ ةرباد ىأررد هسفن ةرباب طيضل اطايترحأتساولاك
 - ريت اندلاوأ مهاردملا نم مولعمرحأب اهرحأتساولو ب راخما نم مولعمءزج ضرالارجأسارذملا بر نال
 لماعلا لمتسا ضرالا بحاصن ال (حلادحاول لمتلا نوك وأ هلوق) رردكلذاهرحأتسا اذا اذكو
 رقبلاو ضرالاتناكناق هلوق) ررد بولا برورباب طمذعلاطا_خرجأةساولا كمه فرجأتسلاةل "اي لجمل
 مدد ال كل ذوادو صقم ج راخملا نم ءزح رقبلاو ضرالارأتسا رذملا بر ناداسفلا هحو (حلاد-اول

 همعفنمو يراسخلا امي لصح اهعبط ىندوقاهتعفنم ناف ضرالا ةعفنم سنج نم تدل ر قملا ةعفنم نال
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 (نيعملا - نمنلائلاءزحتا) 57

 | فنصلااقعتما لعمو" فلا همجارسأ|ىو ىتفب هنو ىتحملا قو هاشاةياورارهاظ ىندراحررضت نأو |
 ا م ىظفح ىف ىذلا لوقاو ردلا ىف دك" هنأ راارهالظ ىلع لوع نا قسد وءاتفالا فل ادتف
 نانككالاموه نيملاررضلاو الفالاو عنملاىلءىوتقلاق انيير رضلا نكن الاه نأ ليصفتلاوه
 ا عل د1 اا ناقل ع 0

0 

 00 يا ني

 لواناكل ضرالا ف بت افلاو هوي ءلاك ل اقول (تابنالاوهو هلوف) ىوج سنح ا ىلع لصفلا 1
 انه ل عفلانالا باي ىلع ةلعافملا نا نم عئادملا ورك ذامىلاءاعاهف 0 (نينث نب ىر هلعافملاو هلو ( ع شب

 00 ا ا يا 2: 3 ا ا ا ا

. 5 - 

 ديعلا نمروصتملات امال واعرشو غل تامنالاو 0 لاو عرزاان م هلءاقمةعرازملانالنمذما نم نفور ناخب -*

 ألعلا امهدحأ نمسستلاناالاام- مممدساو لكرمدحو دست لموت انشلا لو حق بدسقلا اكرر "فل م

 537 ٠

 | امهتمدحاو لكن اكفةداعا بنودب علا لصحتال تلا تال" الاءاطعايل علا نمنيكمابون“ الا نمو عيت
 00 لعفدوجولهقبةحاعرار

 ارذدلو 000 نونا رار مد هنا لل ديهريغ نود لماسعلا نمدحوبااعرزلانا عمةعرارم لح اخ ةطعإ تاو, 3

 | ناعمة جتا ةاوادملكدحاو ندالا لعفلادجوبالاعف لمعتست دق ل داغملان لاق: نا ىناثلاهجولاو 2. نير دو
 أهلك اذهىلا ةجاحالىوجئادمسلا لاقن مرا ازملا كل دكف حئاعملاو ببطلان ءالاددونال لعفلا 7 . تايب كعب

 |0001 است عرزاب قامالشلاذه لعامل رماوتفلا لع ةعرازملا ظفلناف
 لماعلاو لاملابر نب ىرح ىذلادقعلا اهبدا رب هنأق (ةيراضلاك هلوق) ريدتف ىلمالا ل

 يناسب 00 مهلوق) كراع مدع ونيريضلان ام بوضلا ةقيقحالا |. +٠٠ الي ا 1
 رااهعضومو رذنلا ىهو يذلاب ل 7

 00 يلا تحرا ىأ تح رطل تعر 21 2 نلوقنالمالسلاو ةالصلا هلع يو
 | سيل هنافلماعلاواضرالاب 7 جراما ناك اذا امض .لو (جراخما ضعس هاوق) ناس 4 هام

 |ىنالانالح هلود) ىفاتسهق ةرمخذلا فاك كلاما ن موراعاىناملاو لماعلابةتاعتسا لوالال ب ةعرازم /

 | لع ضرالا ةعرازم هو ةرباسخلا نعىهت مالسلاوةالصلا هيلع هنا يدحت نب عفار ثدي دحل (ةفشح

ْ ضعبب راعتس | هنالو ررددوخرلا ص رالاى 8-5 رامخلا هتحناعاراك الاوهو ريسخلا ن 02 رااواش اثلا
 

 أمرا هنالعازنلا لمنال ك كانلاواعب رايدببقتلاو ىبايز نامطل يفق ىنعم ىف ناكف هلع نمجج رذعام
 | ىزع را هكراستو قب دص دز وررمم نو هرانع عاجالابو داو تناك هاهم هارد نيعواالصأ نيع

 | ضرأراكت-ااهنانءر ردلا فام ىلوا هل نمر خام ض..راتتسا هنالو هلوق نم ىجاد لافأمو
 |(اموق ىلع ىوتفلاو هلوق) انضمش ورك ذاذك ل ماعلاو ضرالار اكتسا هلوعل هإ ع نم رخام ضءب

 | عرزو رمزم رخام فصن ىلع ةعرارمابضراو ةلماعم اهلهأ ىلاريخ ل .تث عفد مالا هيلع هنال
 |نآمامال نهساوجاو ررد سامقلاو د>اولاريخ كرتي هلثع واذهانمو:ىلانيعاتلاو ةراعخلا لع هماعو ٍْ

 | مالسلا هءلعمنا لدي مصلاو نما قد رطب ةعءاقم جبازن ناكربست لهأ مالسلاو وةالصلا هرلع ىنلا هل ماعم

 ١ اا وزو نوهت قمتمر زالت اسراملا عرف اهندمل ةعرازمتن مل امه نعش ل

 | لصعل ةءار زال .(ضرالاة بحالص طرش هلوق) ةساخلا نعةالمنرمش هلوقب نوذحخأن الس انلا|

 دوصقملا



 موو (ن كح مالنم ىلع)

 | نم ىلع دنع لك ماعطاطرسش ناف ةيناخلا فاك ةمأو دبع ةمدخ ىف ةأباهلازوحتاذك (نيدمعوا هلوق)
 توافتلا قلو ةوسكلاا نود ماعطلاف ةحماسمل ايت ةداسعلا نالزوحيال ةوسكلا وزان همدختا
 فصولارك دنع هنالانا.تسازاح انو رعمةوسكلا نماثدشاتقو ناف وكلا رثكو ماسعطلا أ
 ىلا مداخلا ماعط لكى عبح ماعطلارك ذنعاتكسولو رامتخالا فاذك لقيوا توافتلا مدعنب
 تذقتناشاوأ امهدحأ تافامادئتس| ني ددعىف اى اسمتولو ةمناخاتتلا نع ىوج أ اسهملا قدأ طرعش

 :لامدذتسااذاامفالخم مانأ ةثالث ءربمش نمرخ ”آلا صقن مادأ ةثالثالا هلكربشلا مدختساولوتأ هملا
 بطءولو رحاالو ناممالف رخ الا مدا مص هلكربمشلا امهدحا قدأولو مانأ ةثالثداز و لك

 نع ىؤؤج هل طر نم ىنبللس تدب م_جئاول م نم ل هته هل طرشش نه همدلخ ىف نيمداخلادحأ

 اذكو عاجالاب ربح رخ الاىأو دحاولا دنعلا ةم دخ ىقدأن اسهملا | ههدحا باط (ةهةنناغراتتلا

 فال نيدصلاو ديعلا نيب ةقرفتلا نم ةناذ ا ىفاخي ىيلب زلا هرك ذعصالا ىلع كالا رين دنعلا ف
 ناكر تش وح الا ةيون ىفهلغلا ىلعامهدح |ةيون ىةدحاولار ادلاةل2تدازواو (رادةلغواهلوق) عمصالا
 لغتساف عفانملا ىلعؤياهتلا ناكحا ذاام فال ةيناخلا ىفاك ىوتفلا هماعو لداعتللاقيقةدايزلا ف
 لالغةسال اه دايز هرضن الف عفانم اوهو لصاحؤي اهتلاهملع عمق واعف ليدعتلا نالهدابز هب وقامهدحا

 هنن ناكرتث الامهدح هلع لضفولو هن اورارهاظ فاض. ًازئاحنءرادلا قلالغتسالا ىلعؤن اهتلاو

 فال ءافتسالانامزداحتال حارزارفال و زيبقلا ىنممنيرادلا فنا قرفلاو:دحاولارادلا فالخت
 هحاص نع ليكحواكهنب ون فدحاو لك لعج واضرقريتعاو ةعفاملا لوصو بقاعتلةدحاولارادلا
 دحاولادمعأ اهل ىفةمسلا مدعإما ( خلا دبعةلغىف ًانامتولو هلوق) ىعلضفلا نمهّتصح ه.لعدرباذهلف
 قالة لداعملاتوغتف ناومحلا فريغتلارهاطلاوءاقمتسالا ىف نامق اعتب نيدصنلا نالف د>اولا لعل اوأ
 اماواةرتفافراقعلا قريغتلا مدعر هاطلا نال ةياورلاره اظىف ز وحت ثمحةدحاو رادلالغتساىةأب اهلل
 مسقاهنالةلغلا فةرو رضالوا,تمست عانت ءالدرو رضالز وج ةمدخلا ىفؤباهتاا نالف نيلغبو أ نيدنعفف
 رالف ةبوستلا قةحتالف نيبكا ارلاتوافتب توافتب بوكر ا نالفنلغبوأ لغب وكح فامأو
 قمل نابعالانودعفانملا صتخيؤب استلا نالف هوحتوةاشنماوأ ةرحشةر م ىنامأو هلع ىذاسقلا
 نااهووراملا ىفةلمحلار نابعالا فالخي اهئانف ةعرسلا هدو جو دب اهته-ق مدعل عفانملا ف ةرورضلا
 تن ىف ضرقلا قب رطب ردهقللانيالاب عفتتب وأ هتب ون ىذمدعد لكلا عيب متهكبرعت بدصن ىرتش»
 ةينانخلا فاك نغلاو فوصلاكن بلاريغىنةأراهلازوغالذكو ىنبعو رردز وح عاشاا ضرقذاهب-اص
 || كلذ نو كج وزو الرخ الل هنسو اذهل هنساهةوصو متيلو مغلادلو وك« ناىلع اناهتاذا اهصنو

 نيالا ناكن | لحىف هبحاصام_ممدحاو لكل عجاذا رْمْلاو فوصلاو نيللا لضف لحالو أم-ممدب
 عاتملاةبه كلذ ناكمئاق لضفلاو زحف هل جاذا هنال ئ رباك ابتسم ن اكن اامأوعاقرملاو فوصلاو
 ”اراهتولامفالخي (معْنيلواهلوق) ىببتناناعضلا نعءاربا نوكم كالوتسالادعبو ةمسسقلا لتحت جف
 ىر مد[ نيل نالز وي ث.حرش .الادلو ىرخالاوهدإو امهادحا عضرت نا ىلع امهندب نيتمأ نيل ىف
 هعنانماذكفاربج ناوحلا مسقي ىذاقتلانال (امهلانالخهلوق) ىندعلا فاك هموقت مدعل عفانملا ىرح
 | ىوج بوكر اك ةلغلاك>و هيوسنلا قةمتتالف قرخاو قذحا نيب تو اسفي بوك لانا هلواس ديو
 | (انافتا مح ةّس فو هلود) ىوج لغب هلغوادعةلغ ىف. اناهتولامامه (اقاقتا حدب النمتنث ىف هلود)
 | هلوق) ىوج نيرادوا اراد ةلغوأ سدنعوأ ديعةمادخوأ َْس رادواراد ىنكسف اراسهتولام ىعو

 | مصنالنءلغب بوكروأ لغب بوكروأ نياغب ةلغوأ نيدنع ةلغىف .انامتولامىهو (فالخ عدرا قو
 | رقحاناةراملاامهدحاىأف مدينا اذاكرتُمملا (عورف) ىوج عم امهدنعو ةقيشح ادع

 أ كل ىف فرصتلا هلءانبلاةعقشفالاو ىضاقلارحأنول ىفنااععمج ريل حأ عىنبالاو مسقيورمجالةجسقلا |

 ا



 |تناكول ةمناخلا ىئفةمالا ةمدحت ىةًأياهملازوحتاذك (مادبعةفدخواهلوق) نوعتلارد قا .

 ْ (نمعملا تف نم كلانلاءزدخلا)
0 

 لاوزاع |هامرغلاأ رباوأ ملام نماوطتوأ ندلا ىناممك رثلا نم ياذا الا ف هرصتلا عنع لل قلو

 لم نمهقح ءاضقو ةملاملا,نندللا قاعتل املا مدعل عمد ةكرتلا نان نيم «اهقتملا دحا ىعداولو عناسملا
 نأن هم فارتعا ةمسقلا ىلع مادقالاذاءاوعدع مثال ث مح نيعلا ىوعد فال ضقانتالوزئاحرخآ
 درعا ثراووأ هلم فلأابوأ ثاثلابةمصو وأ نيدرهظهرزازبلا ىتو ىلب نزلا ناك كرتسثمموسقملا
 اقف نمسقلا ضقتنالوانلامن مث .راولاةصحوأ ةيصولاوأ ندلا ىو ةئرولا تلاق ناوّدرت ةمدقلا
 |ثراورهظاذاا فو نيعلا ىفالة املا فامهةح نال كلذ بهل سم فلأب هل ىدوموأ عر ءرهظاذا
 ثراولا ئذراذاالا ةكحرتل !نيعب امهقح قاعتل ةمسقلا ضن لب كلذم_هل سدل ثاثلابهل ىدوموأ
 نول عد راق اقعسا.ف ةيوساه تبر ادلان ا عقاولاذارظن هذ (هغبرب هلوق) ها كلذهل ئصولإؤأ

 ا | نأ ناوصلا لعلو كل ذ كح سلو فصنل اهل اس عد رئان هكب رمش ىلع عجر ولف عابرالا ةثالئاممل

 |لعاو نئوهو كي مثلا طح نم عنب رلادارملانارهظمت نانوتسدف عنب رلاءديب وهذي عجرلاسقب

 'مسفتالو فدصا|لوق هنلعل دب و ىو لا هركذ ذك هءاصأ ام ةعق عد رب ىأ هعب رب هإوق نم دارملانا
 (اعاجا ةمدقلا مسفتال هلوق) حماةهسقلا ضقتنت فو وأ لاقوحراشلالوقهلعل دباذكو ةمسقلا

 || هلوك) ليز هباسح هكب رش ىلع عج رب و قد هيقريغلل سدل هلاح ىل ءازرفم ىب قس اءاروام نال
 ارق ىضاقلاربج ىرحت و عفانملا ةع-5عرمشلا و حراشلاهرك ذام ةغالا قؤداتلا (خنا ”اراهتولو
 |قالذدحاو نامزف عفاذملا عج هنال هعفنملال كسا ىف ىوقأ ةمسقلا نأالا ناعالا ةمسق ىناك
 تعقوولو ةمدقلا بلاط جريء, اهملارخ”الاو ةهءقلا امهدحأ بلطولا دو بقاع تلا ىلعاس ماو ةأر اسهملا
 لطبول هنالاموتوءؤنابتلا لطسالو مسقتو مسفت ةهسقل امه دحأ بلا م ةمسقلا لحاف :أباسهملا
 دحاو لكن الاهسن < ةعفنمةل دامس امالزوحتال نأ سامقلا» ناس دااهزاوحو ك ابن اهغن أترال
 كلذ كرت نكلو هتبون ىف هكلمم هكير مث عافتنا نعاضو ع هك رمش كلك هتب وف ىف عفتني نمكم ممثلا نم
 ةقانلا نيبو لام موقنيب عافتنالا نا ىأ مول عم مون برمثؤكلو برمث اهل ىلا-عت هلوق ىنعأ باكا
 هناردن:و زغقمالسا هلع هنعدر ودقذاةنسلاب وعشلاو رم لامان هزات انلمق نم ةعب رو بوانتلا ىلع

 | ةيناخلاىركذ (ةقث) ىلشو ليز عاجالابو بوك راف نوب اهتياوناكو ةئالثنيب ريعن لكرسق
 || كذا هزاوج طرتش الف ةعورشف اهتيععاقب عم اهب عافتنالا نكع ىتلاةكرتشالاكالمالا ىف ةأءاهملا نا

 || درفسال هنادحم نعةعامتنءاىور و هءاوزارهاظ قرذعريغ ورذع اهضقنب امهدح أدرق: وهدم
 | ص تناكناف ىذاقلارمأر ية أب اهملا تناك اذا اًذهاهت.عةمست باطب وارذعنالا اهضقتبامهدد>-|
 [|باوصلاوهاذه (ةرهاظلاةلاحاهثمحلا هلوق) ىهتنااهطد لاماهضةنبامهدحأ درفتبال كاملا

 || فصنلا اذهباذه عفتني نأب هلوق) ىوج باوصلا قالو هو ةلاسحلا ىهو ةئرهلاعمنلا ضعن قعقوو
 0 ظ لك منارفاؤ.اسبتلا والا هجولا نذ نامزلا ثدح نمو |ناككملاثم> نماماؤب اهّملا ناهلصاح (لا
 . || هكلم ىلع عفانملاثو دحم هطرتش ل ناو هياصاام لغتس نا كلو تقوتلا همف طرتث الا ذو هحو

 [| ثيح نمؤي اهتلا نافل ةخاولو هكر مث بدصنل ضر قة سماك لعنعو هجو نمزارفا ىناسلا هجولا قو
 |ناكملا ىف وباسهتلا نالامهدحا ىلعىنع قافتالانىذاةلاامهرمأ, امهلقح لحن ناكملاو ناقزلا
 رطب وامهبولقلاسطتام-مهديةءادملاق عرب نامزلا ثدح نمهاراتءاولف لك !نامزلا قو لدع|

9 

 اهعضاالوةأباهللانامهرمأب ىضاقلا ناف هتبون رع "الا نماهءلعامهد_-أ فاق يلج رنمب ةيراخلا
 | جورفلارهأ ىفاوطاتحاانب اهصا نا لعاو لا امهدح | دب ىلع عفن ا ليطعت كلذ نال ل دع ىد ىلع
 اءانغلا ىفّنهامتسرو قألامغفف هيراوج أيانال فنا ىذاقلارمخا (ةس) لك لاه ذهىالا



 عوع (نيكك< الم ىلع)

 اذك يدصلا ىلع ءادتبالا نمامهسفنأ ةم-ت لعادهشوأ ازمق نت كلدد_هدالاف تءادتباريغال ةمسقلا |
 | نزولا لاح ارضاحركتملان اك اذا نيناسقللا :داهش لقت اذه ىلعو لاق ةمناخراتتلا نعةسلالمت رمثلا ىف
 يمعتلامهسغنأ لعف ىلعادبمشام.نال( لمقتال يفاشلاو دعهنءو هلوق) ىهتنا ىواتفلا قاكرلستلاوأ
 رعغالزسعلاامهلعف نالامهريغ ل_«فوهو ض.ةلاوءاقمتسالا ىلع ادهمثام.اانلق لمقتالف امهةرصت |
 هلوق) ىليزلا فاك ياشملا ضعب لامهيلاو ىواعطلاوه لئاقلا (حلاخجاشملا ضع لاقو هلوق) ىتلم زأ|

 هباوجو نعم ىوعدةروصةداهش تراصف هءادسو:-|لع ءاقب اىوعداسبنال (مئا عاج الا, لمنال ١

 راشءاو ىان زد تالف اهغمامذ رت مقري .ةلاوه و للعلا ءافب ا ىلع موصخما قافتا,ت.حوامترحانا ٠

 ىضاقلانيمأ اذكو عرمشا ىف ةحريغدرفلاةداهشنال (عاجالا,لبقتال هدمحو مساقدبثول هوق) |
 قدص .الوهسفنل :ءارلاق قدص:ر وءأملافهبلا عوفدملا» ردأو هتعفددقلاقفالام عفدي ناةرمأ اذا
 ( ملا مهد ىعداواو 2 اوق) ةرانملا نع ىوج ةمزلم ريغ ةمقاددخ نيمالا ل و5 نال ضدق هناوخ الا ىلع ا

 هتمسق نكن ف ةمسقلا ضقنب نا هلةندسلا ماقأ اذا ىح مص ةكحرتلا ىنانيدنمةءاقتملا دا ىعداولوأ
 ةىسقلا ىلع مادقالا 0 ملف ىنءلاء قاع ميرغلا ق-وةروصلا فداصت همسقلا نال ىدلانعءارناأ]

 الؤاهماتدعب هسفنل مسقلا قد ىعدي هناه (ةنديبالا خشن لف هلوق) ىزءورردندلا مذعبارارقا 0

 ةريخذلا قواذهد ؤدامةيناختاو طوسملا ف (حااوعد لقثالنا يش اولاقهلوت) ىنعةمالا لهما
 نكملاةراو رهحوو ىسهدنا بصغلا ثم> نمال |عمست ال م !ءافيتسا,رارقالا قيس اعد طلغلا ىوعد ظ

 رارقالا كل ذي خا الف هلعف ىف طاغلارواظ لمأت ال مث هقحءاغ.ةسارهرارق ا ىف مساقلا لعف ىلعدقعا هنا

 موسقملا نمئش عسب ط ريش ىلع ةجقلاك ةدسافلا ةمسقلار ضودقملا (ههت) ىوج قألار وهل دنعأ |

 دسافلاءارشلاب ضو.قملاك محق هنعذ و هضداقل هف فرصتل از ارح ديفد و هيف كلملا تنس هريغوأ |
 (اًئيشماصأ امنا هلوق) ه->رشو ريونت هينقلاو هي زازبلا ف لوالابوءاسشالا مزح هيواللبقو :

 ىهتنارهاظوه كك: بصن هداوص لاق لف عف لابو: ىوحلاد لا املع بك ىلا هضسنلا ىف عقوألا

 ركدملا لوق لوقلاوركسب وهو بصغلا هيلع معدي هنال ةنيوقي ل ناىأ (هفلت همم قدص لود
 نغلاو عد لاى التخالار يات راصف ةمسقلار هلصح اعف قالتخالا نال (اقلاحت هلوذ) ىو

 !؛ لاق. نأر هاظلاو ىوجنيفلايدوةءوق جنأو فلأ اذهةمهلاقنأت (متانيغرهظواو هلوق) ىللر

 هاوعددرحم ىلعال ٌسحافلا نيغلاروهل ىلع ةعسقلا مسققرادملاذافلأ هتمد نارهطظف نمغلان موق نأ, ||
 تبحوفدجوت وهل داعم ااهزاوج طرد ن1 رع ف 2 (ما ماذا لبق رهلوث) هينتف |
 هنارخ الادب قاب ام هدحأ ىعداف ةف اسالك اصأو اراده نق ولو ةصالخما تل افالسناهضقن |
 ناكن او ير اخ هنال ىأللا ةندملةريعلاف هام اقأ ناو عدم هنال ةنيملا هيلهقرت الاركتاو هسصن نو

 رردلاىنامنا يعاوهح .رشورب ونتدودسحتا ىنافل اولا ذكو تدفوا فلاح ضمقلا ىلع دابشالال ص

 ىوعردهنال همعدب نم لوق ىلا تفتلب الل _.ةدقف ةهسقلا لطس نأ هل ىضارغلاب ,تناكناو لاق ح
 فذح ىلع ىهتنا يصل اوهو عفن لبقو ىذارتلادوجول همدقلا ناذكحف عسب ىف هرهربعالو نيغلا |

 ىزءصارتعا طق سف حلا ةمسقلا لس نأ هل له ىضارتلابتناك ناو همالكر يدقتف ماهفتسالاةادا

 لسةدقف هلوق طرعشلا ءاز- لع وهما لسن أ هلوق طقس نا باوصلا لاقت يح هيلع هدازإ
 قدتساولو (حا لكلا ع ث ضع قمتساولو هلوق) هتجرب هللا .دمغت عشراشأ اذه ىلا حلا تفنلبال |

 دحاو لكدي فن اك ن اف نكد ناك ق هلا اذهل عجب لب خسف ال داو لك بيصن نه نيءءضءدأ
 اذا[كمءاسح عجرب امهدحأ تدصن نم صقن ناورخ الا ىلع ام.هدحالع وج رالف ه.صنرادقعأ
 0 ا 1 0 8

 نمو ةعنراامهدحأ نم قدتس ناو وجرالف عرذا ةسخ بصن لك نم قع“ او نيفصترادلاتم-ةأ| 1

 ١ كلما عنع اط.ملا نال مسفت نيدو جقلاددب ةكرتلا ىف روظواو عا ارذيلوال اىلعىنذلا عج رةسياملا|

 - نذل

 وهولبقنال ىناثلاود م دنعو
 فاصخماوك ذوالؤا ف سو ىلا لود
 ىضاقلاامساقوامفوق عمدت وق
 اذازعاشملاضهلاةوءاو-امهرمغو

 مصالاو عاجالا,ل ,قتالرسأبامق
 هنالنممسقلا هلوقي دق انغاو لقب هنا
 عاسجالاب ل.ةنالهدحو مسأتدهشول

 هسصن نمنأ مهدحاىعداولو )

 هنالاحلا (وهبحاصديق اش
 ءاف.تسالاب) عملا ( رفأدق )

 مناوا(ةنيشالا) سقت مف( قدسي
 لكن نعءاكرشلا فل تس | ةئدملا مق

 ىعّدملاو لك انلا بدصن نيب عج مهنم
 اولاقامهمدصنردق ىلءامبندب مسق يق
 هنالالصأ ءاوءد لمةنالن' عش
 هزاوءاف.تسالابرسقأ هنال ضقانتم
 مع .زا ذافالماكه قح ضدق نعةرامع
 نوكي ه.حاصدي ىناثيشهباصا | نا

 ةدابشل اوىوعدلل الطيماضق اندم

 (و١ حالا (تيفوتسالاقناق)
 (هضعإىنمتنا(تدخا) 5ُ

 (هفل همدخ قدص) هكب 00 و

 (ءافيتسالاب رقبه ناو)هنبك عمىأ

 ىبصن ( يس لو هظحاذناممداو
 رادنقمفف ) رشهيذكوىلا)
 ةجسقلا تمفوافلاحت) بدصنلا

 ناك نأب (شحاف نيغرىظولو
 لح ديال طلغلا رادقم نم ىدبام

 ةعمقلا ىف نيموقملا موقت تع

 تناكءاوس اقلطم ةعمقلا (عش

 ىضارتلابوا ىذاقلا ءاضقيةم-قلا

 ليقو هللا هجر ناضضاق هركذاذك
 دقامتاو مسضتال ىذارتلابسقاذا
 ارعسسما ناك اذاهنال سحاق هلوق

 ولد) م ريمازلا فا ذ كح مغنإل

 نمت اش ضءدإ) ةمسلا دعب (قعسأ

 هدي قرادلا فصن ناكن أب (هظ>
 عجر) هدب ام فصن ىدساوالمم

00 

 ىأ (هطسق



 8مم 3
 (نيءملا عم نمثلاثلاءزجتا)

 بح
 مهمالق أ نوغليذام مدل تنكحامود# ابك لاهمحو َكنع باغامرابخأ تيقلاءاسنأ نم رموأ] ترو 1

 ا فرهتفابت !افك ى نومصتخذام- ودل تنك اهو ه مب رم لرب لق كم أمر نو عرق ءاملاق

 ْ ا قل ديالو هلوق) نيلالحا نعانش طذط اذ كح ىجولا ةهج نم هتفرعاسغاو هب رف كاذ
 ' همذل | قرح :آلا مهاردو لاك ةلرتشملا لانملاندعىلا لص: مهضم نالو اعف ةكرش الدلا (مهاردلا

 ادي .الرتشال مدنا اناغ مست ةءالنمكر تشمل نعسنحلا نالو ىلد لا لوقو ىوتلااهملع ىتخفأ|
 اهقاردلانحراشااددقتف نكت مأ ةكرتشممهاردلا تناكءاوس اقلطمّدم-قلا ف مهاردلا لاخدامدع|
 5١ طف راخأ اذهىلادك رتلان ع تلامهاردلابرب ريونتلادِقتك ىقا قافتاةكر رتشع تسدلهتلا |
 ةصرعلا نمدربث لاا دنعو ناكل ار نعمل مس لوقتموا سو ضد ناكولف )م هاضرمالا |

 اردراتحالا ف هن_ىكساوتر ورضللم ارد لش دنع وستلا نكعالو ل-ضف تب ناف ءاننلاةل.اقعأأ
 أ ءامتلاسال لدم ىأ 00 هلوق) ءانبلاة :ةبدص نا :لنان (حارذعتا ذاالا هلود) |
 0 ةجسبقلا ىءل اقرقف هكا نار الاءالم ن ءىأ (هنعوب رطلاو لمسلا فرص هلود) ىوجرطملا|

 نكمبهجو لع فنأةتفافالتخال (عاجالاب ةمسقلاتطنف هلوق) ىنيع كارتشالا عطق وهوأ|
 اةفام دل تو مضر أ ريغلا قارطةساب جي الدوصق لا نالاقب وال هل لءحنا امهتهلك |

 | هرق) ةنلالبنرمثلا قفاكرش الا تدصن ىقهلاقح نوكش ىا اذا باوج (ختارمملا كرت هلوق) هريغ ضرأ
 لوفسل ايتو عدلا مكن لفسلا أو ىتع نين *|نيب ناك رتشمامهو ا ل

 امر اتتضويدشتلاو مدل ارو ااهمسكحونيعلا ضرولعلادض مخلب ةلافسلاو فلا ءلافسلا او مضلاب |
 توببلا ناعم ةفينح ى أد نعةدحاو ةهمق لفسا| عم مولعلا م هين فق كل 5 نأق (مادرولعو هلوق)

 ةدحاورادىفاناك امهنأ هللا حو ضومان ا ع مسقتال ةقر ممل!

 ةفيتجى ادع ةلداعملا وذاقلا نماءلط نكل ةمسقلا ىلع اضارتاذاام ىلع لو وهف نيراد ىفاناكناو | 2
 ولعلا هل كص» الاد صب لغسل انال(ةهنل أبمسقو هلوق)4 ةزكتلا ىقاىربدةرثاح ه>ولا اذ ذه لع ومسقلا انور 1 او

 (ىوتقلا هلعوداوق) 5 عدت ”انالا لب دعتلا نكمالف نسنحلاكاراصف لب طصالاو بادزسلاو ريثما : ذلإ :١ 8. 00 ا

 اب زعورذملا ف قضألا ىه عرذلاب ةدسقلانال (عيذلابع .ةرامهدةءوهلوق) ةنالثلاتلاقهنو | 3 هلع هوي. كوفر

 امأو فالحالب , ةهقلارءانملا مسقدا م مهند اداراامهتديرخ أ ثذن ن نءولعو نيا>ر نيد لفسىف كلذناسو ١ هرج 1 0
6 

 فسوورأو ةفيتحوبأ فلتخا مدع اددنع وف سون أو ةف. نحبأدنعع رذدلام نم : ةصرعلا| 0 0 ١ عرزو ير : كلان ل

 ولو عارذب عارذ فون ىنأ د_:عو نكملاو ثاثلا ىلع نمعارذب عار ةفنح ىنأ د- يو دقلا علق نإ تدل ا
 1م ا ا

 لق ..لاوولعلا نم عارذ لك بسعة ةءنح ىأدنعفرتآتددن هولعو لف تولع مانت امهني ناك 8 كحل 0 ب لان

 نم عارذ ف سو ىأ د نعو عارر |ةهقلا تناكف لصالا نم انك ذا هدن ءاعابراواعلا ن نم عرذأة العنا ١ مني : كور 1 0 7 / ل

 ٠ تدباميتس ناك ولوانالم اة ا دنءولعلاو لفسلاءاو ةسالولعل |نم نيءارذ.واعلاو لفسلا ا

 1 .لفسلا نمعصتو عارزرولعلاو لف ١ نم عارذ لك ب باند هب .دح أ دنعورش لفسو داو لةسما ْ عقل "لف داي

 ىأدن ورشا اا يس عنود عاردورخ الإ ٠ نم عارذب مات |تدملا لفسن ن“ عانذو 2 0 4

 ةداع ىلع مهنم لكب اخأ ل .3 هلو5 ( عئادبلا نع ةملالينرمث لغسلا ن مزععاردب مالا نم معارد فسو : قو 00 20

 3 وبأوولعلا ىلع لفسلامهراتخاىف ةفوكلا لهاةداعن هلا لع ادب احا مامالاو ( هنامز لهأ هس : ا 7 ١

 وه لمتو هلوق) ةذاقفلا فلا نمدهاشام ىلع باجا دمو دادغب لهأ ةداعىلعءانب ىوس فدو ا / - تادرإإ ) 2 000 0 ىإ
 1 هه <ل 7 0 2 دك

 نوكتف هتاوفب لفسلاتوغ. الو لفسلا تاوقب توغد ةلتلاررأ مامالا لود هجوف لِ ءادلا ىلع كف راد | ١ 6 د 1 3 1 وا

 1 10 ت3. 3

 اهمقنانوا_تمامهو ىنكسل اامهتمدوصقملا نأ ف بود ىأ ل وق هجووواعلا ةعفنم فى لفسلا ةعقتم 2 0 كسا

 ءانشلا ىوولعلاراتنع فصلا ىف تاقوالا بس ةتواسف ولعل اولفسلا هك ما لوقهحووأ تي همبي /ويرإ

 ا (جارشو 2 هل عا# 00 :كعالف اذ لفسلا|



 مقالاو) راغصلامسقيو
 اركي (نكح .هالنم ىلع) (هد> ىلع) اهتمدحاو (لكمس توناحورادوا ةعضو

 هتعسق ىف اتصام مسةرال هنالدد حاولا ةردلا مسقيال هنأ, راعشا همضو ةيادهلا فاكس ذحلاردكلا لهو ا

 نم هيفا ءاكرم هكلااضرنىأ (مهاضربالا ةوق) طمعا نعىفأت ا سهف ةرمضا  قشوأ عطقوأرس < ىلا" ا

 اعرردلا هدوضتل ا نال ( 2 متانة دح ىلعا_.مممدح او لك م-5 هلود) ى.عمبم ررضلاق املا

 نمسقلا ف ليدءتلا نكعالف اشد افافال_ةتاءاسملاو دحدملا ىلا ىرقلاو نا ريمحلاو لاما فالشخخاب
 فال_ةخالف توناحلاو رادلاوأ ةعضلاورادلاامأو ىضارتلابالارادى مهتمدحاو تدصن ع- جزوحالقإلا

 ءاوك الإ ق تاف ن اف قا يفرض ا ناك ]نيسجلا مسي الو هلوق ع مسام نك ارد كال ا '

 1 مكَلامسنبدتا ناو اناىلا ات ولارامأ تاقرودلل ةسنلاب رطننيفحلا مسقبالو هلوقب |
 (حئارودلا تناكناالاقو هلوق) مامالا دنع ةغلتخم سانج أ هنأ حرص 0 لادا ل عفا سسانحالا :
 ىأ (ةمسقلا فناعقال هلوق) ناعتدال هلوةب لك الذ حاولا قوقام عسجماب دا ران ارهاظلا || ْ 3

 ما ناعم < 1 هلوق لدن حراشللوق: نار هاطلا اكو ىوجاطرشلا باو> هالو مج ةعدش ن اجمال ظ

 نارادلا ناك اذااعق عج ةعدض مدس ءناىنعن مامالاتهذمىأ ( ه.هذموهاك هلوق) ناعمحالا :

 نعو هلوق نم قأ سام فالف لاله اورال ةبسنل ام قافتالا ىوج قافتا لحم يرصمىف ْ

 عج ةمسف مسقت سرصمىف رودلانا ىذتةبحراشلا مالكق اسسذا لا ىرخالا ىناهادحا مسقي هناد# ١

 ىوج مدقتدقرودلا لصف نالنالصف هباوص (لوصف ةالئانهه قر وق تائاورلاءذه ىلع :

 ةيولوالا ىنل اذه لعضو د درو ةعنش لد عجة عبق سقئالىأ (ةدحاو ةهس# مسقتالمد_:عرودلاف هلوق) :

 دقاق مسالا .سثاذاةرانعلا قل اق (منا م ءاقلا روص : و هلوق) ىناتسوةراوجا تلال 1

 هنكعل اذزكوهدص انالفو اذك همدصت القنا 8 00 هم-قتامر وصي ناي

 لادلا (هلدعب وهلوق) هسفنب مهندب عارقالا ىلوتبل ىضاسقلا ىلا : دغاكلا كلت عفردار أناهظفحأ|
 |ىتنعهريسغ نعهممقلاب 00 17 هلزع :وىوربو ةومقلا ماهس ىلع هبوس ىأ ةلمهملا 05

 عرذلادفرعب ةحالاردق نالءانلاموق.و هعرذب و ىليزأ الوقلءانملل لماش (هعرذو هلوق) ا

 ءانملا عر ذو ضرالا موقت نمديالو ةلاملاقةيوستلاهنكملامهتفر ءمنمديالو موقتلاب هيلاملاوأ ٍ

 ىق> ىف محلا ضع ىف عدوو هلعف نزوب (ةرخالا فهلا هتجاحنلوق) ةيلالشرمشلا ازكمىهتنا 0

 تاج مج تح اسسو :لقالاوةعفتلا )ك2 (حئاز رش وهلوق) ىوجلوالارهباوصلاو ىرخالا|
 لمأت همفو هنادخاكءربغو ىجلت زلا فذكر اح نكعملوأ هز رغب ناو لضفالان أس .اذهورش الا بدصتب ١

 الاو نكمأناهسنع فرصرخ الا كل ىف قد : رطوأ ل.-موهد الوم 9 ناو مهو نم قأيسآمعم

 ةع اوةلو# ارو رم طرت : الور ونو لج رر ورم ىككحي ضر االاورادلا قد 2-6
 اهلخديو ةقدنبلاهشاهلعصو ةتاطب لكىوطتو تاقاطناهاعكو (م هءامسأ تكي وملوق) أسوق ٍ

 هلوق) ىتنعدحاو دعبادحاو بر مث هك قواءاعو ىف اهلعص مث اهك-لرر تفشن اذافاهجر ضمت نمط 2

 ايان ل تا :رقلار قاقحتسالا قلعت تلقناف )ع رهوأ

 امايرا هن سدا لاذهو مسقلا فءءادءالوار ةسأل اسنلا نمد حلاك مولق بيطتلاهلارصاأوأ نأ ٍْ

 اةياكح ىلاعت هللاربخأ اك ةعو رشم اهئ اقءذه لثمال كلذ لبق م د ية وتعال ءاراقلا | ٍ

 كفل |ىلا قبأذا نيلسر م نإ سنوي ناو ىلأعت 0 ما و

 | ةئمفس لا بكر رق هنمه دعو ىذلا باذعلا مهبل زنيولال هعوق تضاغ نم ةءولمملا ةنيقسلا نوصل ْ

2000 006 

 ةنيفسلا لهأ عراتمهاسف ةعرقلا رهظتهديسن هذا ءانهنو-الملااقفرحلاة منى تفتوفأ

 مالباعتآ ىأ ماموهو هعلتبا توا همقتلافر هلا ىف هوقلاوهءرقل اب نمد ولخملا نم_ضحدملا ن نمناكف

 ابركذرمأ 00 ما كلذىلاه: هلوقو هير نهنذاالد ه 4 تا اعأ |

 مهاضربالا) ةعمقل ادعب هرعفتن الام لكحو (ىجراورثملاو ماسملا)

و تثش نا عافتنالادب ربن1 لادم ١
 |(راغصلا مق وهلوق) ىهتنا د املا قلغاف تةش ناو عفتنا

 زادواةكرت م هرود) تسلا ل" أساانقاعتي (مه
 ةنيادتموأ ةقزالتمرودلا تناك اوساقاطم دب

 ناالاتو نر موارمعم ىف نتلعواهلعىف ؤ
 حصصالا فاش هلج اهتعسق ىفاقلاىأر

 ا اكناالاتو كلذك اهعق

 ىوراذكههذموهاك ةيسقلاىف ناعمال
 امهاذحا مس هعب هنأ نعو ام-مءلاله

 توك. لاحرودلا ىدحا سقب ىأ ىرخالا ىف
 جملا ةع-ق ىهو ىرخالاؤف رودلا ىدح>ا

 تودلاو رودلا لوصف ةئالث انههقبم
 ةددحاو ةمسق مسقتالهذنعر ودلاف لزانملاو
 ةقرالتموا هياتم تناكعا عاوس مهاضرألا

 ةئابتم تناكداو اوسو د> او ةع+ 9 سقت توددلاو
 ك1 نادويلا ه24لزانملاو ةقزالعموا

 الاقو ةشاتم تا نارودلابو هفرالتم

 لدعاىلاىذا-ةلارطت اكلك لو دفا ف

 روص,و) كلذ ىلع ةمسقلاىنعفووجولا |
 جفرباوأ هظفحل نساطرخف (ممس ام اعلا
 لع (هلدعو) هيون وىضا املا لا كلذ
 موشو) هردق فرعيل(هعرذو) مهمأوس

 ناعزذلاروصوةرخالا ىف هءلا هتجا (ءانبلا

 لكن وكف 3 لقب ساطرقلا كلذ ىلع
 لكز عطقب أ (زرغو) ةنبل لكس ثعارذ

 لؤوالابءا مصنالا ىقلد + و هبرم دو هقب رطب بدصت

 ا ما قرط ىأ نع م (ثلاث ةلاوىفاثلاو

 اننأن هيلبام لععالو اى رخ خلا تناجلا لعح

 7 ,هءاهمابتكو١ ,9) رخ تالا ىلا ملا هملد امم
 حرشد) ةعرقلا ىلع ماهسلا باص ءاعسا ىأ

 ىطعن يأ أ(لوالاموسلا هإ3ال الوأ هعسا رت نذ

 ةصرعلان هالشم ىف ر غلا ب :احلا نم هيدصت

 (هلفامنان رخن ,هو) هبدصأ ينال ءانيلاوا
 لزال انالصتمم هد دل ىلع ىأ(ىانلا) مسا

 هيوم مواديوا ابتماصنالات معا م :ناملا

 مهقنا هقرطو ث ا اكنلا ىدصت قيامك

 ناكناانال“ |لعص نأ. ءايصنالا لقأب موسقللا

 ةزيسنلا بكس ناك نا انما ةشاو اأن لحالا
 رخاللو ف صن مهدحال ناك اذا ةعسقلا
 انادسإ ملا لعفت سدسوع الوش“
 هلل ىذلاو لوالامهسسلابلوالاءزحبابقلبو
 ثاثلابحاسص مسا جرن ناف تلاثلاو ىناثلا

 لرالاء زا لدالؤوا سهلا بحاص م ءاجرخ ناو لو الا نم ءازحا هنالث هلو فصتلا باص منا جرخ ناو لوألا نهن رحل ا ولف



 (نمعملا خف نعثلاثل ا ءزحلا) مو

 '(دحاو سنج نع ضورعلا مسقتو هلوق) لوحمل هيلعف لالا ىلع ن وتلا نكاردلا فاق عج رثلا فانا
 الذا (نيسنملا مسقيالو هلوق) ىليز سنجار دنءةنكمم ةءلاملاو ةعفنملا فةلداعملارابتعانالا
 لبالاف مهدحأ بدصن عمج ناب عج ةع-ق ةفاتخما سانجالا ىذاسقلا مسقبال ىأ امني طالتخا
 نينجا ى ةعفنلا هل ناك هعسقلا لمق نال ى ألا ىلع ةعفنل|سنج تي وفت نءكلذىفافرقدلا فرخ الاوا
 نافىخارتلابالا ز ودتال ىهو ةضواعم لب ازيمع ةمسقلا عقت لف امهدحأ ةعفنمت اوةهسقل ادعن واعجا
 ةئيسقلل طرشالا ماعريلاطرمت كلاذ تلق ةعسقلا لبق ناك اك موسقملاب عفتش نا ةعسقلا ةدضع طرمث لبق
 سنا داالةرور ملا تانثلا مسقتو هفلتخلا نسانجالابت قحتلا هءنصلااراهنال ىفاوالا مسقب الو ىذارتلا

 نكيلول ى>لعاذنوك. دقو: ءادرلاو ةدوحلا  هاقرط فلتخدةد>اولا ولان الا د>او ابو مسقنالو
 الف لاق هنمءرح ىفالت اهفنأت دحاولا ثلا ف ةم-قاازاوج مدع نايملاة راق للعو همست كلذك
 امهسفنأ, هبام-ق امهنك-لو لا! فالتانمهمفاملاضدأ ىضاقلا هلعفب لامضارنن اق هلعف ىذاَقلل زو

 بوث عب رو بوث لءج وأن بب وب بوث لعجاذا باونأ ةئالث فالض ةمقافلتحخااذا نير ولا م.قءالاذكو
 . [اهوق) ىريدللاهحرمتو ةيادهزئا» كلذو ضعنلا نود ضعبلل ةم-ق هنال بوث عابراةالثو بود
 . | ازيبت عقتفدوصقملادا الون كارت الا ضءءلاودحاول ضعبلا لع نأ ( لانو ز ومو لكم لكمسقبف
 ارح الاسصتو ةصاخلبالا قمهدحأ بيصت عمجالف (اهدارقن ب ليالاو هلوق) اهمفربجلا ىذاقتلا كلذ
 || طنعا نش ةضءذىف اذك (اراجو انوذرب وا وثواريعب وةاش مسقنالو هلوق) ىناتسهق ةصاخ مغلا ىف
 ١ هلوق ىواولا,فطعلا ناوصلاو لاق اذهلفواياهخ فطعلا عقو ىو دل!اهملع بتكىتلا مالا فو
 || هلوق) رج الا سنحلا ق سنحلاضعب لعد نأت لخادتلاب 3 ذام مسق ال هنادارملانال خا اريعب وأ

 أل ارمذ توافتلا شدفلارمجاهعسقبال ىأ ىوج ىن" الا ليصفتل [ةلب اقم ىف قالطالا (اةاطمرهاوجاالو

 اباء علاخوأ ةتوقاب وأ ةولْوا ىلع خقرتولاذلو ىق.قرلاةلاهج نم شف ساره اوما ةلاهج نالو ىنع
 ىأدنعقيق رلاوهلوق) ررد ةمسقلا لعريصال نا ىلوأف مصب دبع ىلع علاخوأ جيت زتولو ةر.تلا عصتال

 نوكتالف زارفالارذعتف ةساكلاو نهذلاك ةنطاملا نانعملاتواغدل قءقرلا مسقن الأ. (ةفيتح
 ركذلاناىرتالا سذحلاداحتادنع توافتلاةلقل تاناو.ارئاس فال خابمفريجالو ةادامم لب ةعدق

 | هنارهظقد.عهنا لعاصخث ىرتشاول ىت- دحاو سذج تاناو.حلارثاس نمو ناسنج مدآى بن م ىثنالاو
 ىعربج الهنا حراشلاو فسم م الك ,قالطا نمرهاظلا مث هّدثرف نباو ىليز عبلادقعتي ملةمأ
 نايالاو مغلاك اريج ةمسقلا هو عدترن ١ ئش قءقرلا عمن اكعا وساقلطم ةفنح ىنأ دنع قءقرلا همت

 مدعبامرتآ يش ق.قرلا عمن اكن اهنأ رك ذ ىنبعلا نا ىلعرردلا ىف كرهظالا لعل ذكح سالوالوأ
 2 سنجل قتوافتلا نال (قدقرلا مسقي امهدنعو هلوق) عاجالا.مهريغلاعش ىءقرلا ىف ةعمقلاتزاح

 : ١ قتوافتلانا مام اللون يماغلا نر ةمذغلا ىف قرق لا مسقباذهو مل او لءالا ىفاك ةمقلا عنعالدح اولا

 ]| عئانصلا نما هريغو ةراجتلا نيو همالك ىلعدمعي و ةنامالل لص! نمم_,ممنال سحاق قءقرلا
 ' ل رقتغيف اريبالا فاتالاهب عافتنالا نال تاناو حلارئاس فالضمابنمّئىشل لصنال نم بنمو ةناتكلاك
 ناكىت>نيعلا نود ةيلاملاب قلعت نيماغلا قنالدرتالف سانجالا ىف ىردت مانغلا ةمسقوةعسقلا ىف
 عنتماقهنذانالاريعكلم عب هل سدلذا متانغلاريغ فالمهتداومم مق و ئانغلا عبس نامامالل
 وذاك ا ذاامأو طقفاثاناوا طقف اروك د ق.قرلا ناك اذااعف فال !اذهو ىأب زةلدا.ماهنال همف ةهسقأا
 عفتني نكلو ةئرولا نيب بتكحلا مسقتالو ىننععاسج الاب مسقبالتانالاور وكلا نيينيسطا عا
 تكلا عوقت نااسضارتولو: ريثكتاداحوذب اكاذكومها رب ولو قاروالاب مسقتالودأباهملابلك ْ
 نيثائعب توناحواراد ةسناخراتتلا نعهسفو ةرهوحلا نعردالالاوزا-ةمقلاباهضع لك خأب و
 ةاناهملاب ىضاقلارعأ كلذ ديرأر "الا ىلاقو عفتنأ الو ىرك االامهدح لا قف هنفارحاشت اوتمسق نكمالا
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 بما كلل 1 د 2

 ا 5 صك ع

 2 7 0 ا ءارمضا 10 0

 0000 انهىصولا بصن نا هحضويو كلذ ىلاريشب امدحاو ثراورمضحوأ فنصالالوق حرمت نم

 ١ نيئراولاد- أ لعح بصنلا ل +5 دوج ومكلذ نال ةد-ةلازاوحو ىوعدلا جمصتلال ريغصل !بيصت

 | ىالخم اغلا ىلع ءاضقلا مزلب ف ةئرولارثا .نعو هسفن نعامدخ ىناسثلاو تملا ن ءامدخخ نيرضامما
 | 8 ذكرا اةلئلا ف ىئاغلا (كراولاد, قراقعل اناكوأ هلوق) ىهتناادحاورضاحما ناك اذاام

 1 | ةماقانم قر ,ةالو هعدومدب قناكاذا اذكو رضاخا دب ىف قاسلاوهدنق هضعل ناك اذااذكو ىن دنعلا

 ا دراعو نوما لك ع هنزل نور فاس ءاقأ اذ. ا !!تاناور ضع ىو معلا ىفاهمدعو ةنفلا
 || سدأ هن ”الفدحاو نهرباذاَمم-قلازا اوج مدعامأ (ثالثل 1| نئاسلا مق, هلوق) ىلب زمسقب ةثو ,ولا
 | 0 غلا نعو تدملا نعامدخ د> أ سيلف هفن نعاهد ناكناوهو مد هعم

 | نوكت 0 ,ممذاح |ناكولام فالي هلعدشملا ميقيا سفن ن ءدمداذضدحأ سلف

 كلف او ءارشل و ثرالانبب قرفالف مهد أ باغواد 0 ذااماو نيمحانلا هرضخ ها يضف ةيدلا
 : ارورةمريصؤ< روم هعانام ىأ بيعلانة- لءدربو ثروملا عئان ىلع سعل اددرب تح هقالخت كلم ُكراولا

 : 0 م ل |عجرت ةعس اف تدلوف هثروماهارتشا هما ئطووأ ىي> ثتروملا ءارمشد

 ١١ ةئعقلا|تراصو هفن نعوخ ”الاوهدن فاعف ثنملا ن نءامد+امهدحأ ىصتناق هته>- نم رورغللدلول|

 همدص) ىف هرمأ اسس دي دج كلة مينمدس>او لك )لءارم هلا تنام لا كلم اامأو يعدم هروح ءاضا

 00 ىفدشيلان وكت ذكف بئاغلا نامعةرضاحلابصتنالق عاب عتاب ىلع بيعلايدربالا ذو
 || نالف هنءئثوأ بنا اغلاو او يملا اولا عمر اتءلا ناك اذااعفامأو لمقتالف مصخالاب 00

 ْ زضاح مدحخالب هدي نعد دي ىف ناك سئ جاونايرضاسحل اريغصلااوأ بناغلا ىلع ا 0

 0 ا افاماو فاثلاقاماو لّوالا ىنامأ هلوق فذ < رردلا ىف اذك امنع

 || ىناثلاوزنك-لا مالكن م ثلاثلاوهر ردلا مالكح نم لالا نالزنك-ا مالكل ةسنلاهىقتسئال هملع
 لاخلا عت هنموزنكلا م لكن مىناثل اوهرر 57 نم ثلاثلاو زنكسلا مالكن ملوالاوهرردلا للك 5
 أ هعاتال ناد لعن اكف هيلاهزعي1 ناو رردلا بح اسم ملكت مكمركذ امزال ىوادسلا مالكىف

 | | نال (مهاضرالا مس لكلار رض ناوهلو:) ىاشلابثلاثلاو لوالاب الا لّدس وأ كلذف
 || ىملا نال ىذارتلا زوو ضتتنلاب اهعوضوم ىلع دو تفاوت وغتاذه نوةعفتملا كتل ةهسقلا لعرمجا
 |١ ,نه ىوومقلا ارشاس ىذاقلا ن؛مهاضربالا ىذاقل ام-ق,1حراشلالوقرهاظلاقب ناقد ر ردو

 || ىضاقلا نال :ماوءلط ناو كل ذم اسال ىضاسقلا نكلو لاق ثيح جاب زلا فا فلاختوهو ةلاسحما
 : ىادلود )حلا مهعنجالو مارح همالملام ةعاضاو رارضاهمضناك اذا ىسالو همف ةرئاقالاع لغتشال
 ْ |نال (اذهس كع ىلع ص اصل ارك ذو هلو ) تنعتموهف هل دءافال هنال 0 املا هلأ
 أ اناو ىناقتالا لاق ع نكل هفنررضىذ 1 الا تحاصو هن انصر ريض تلاطت كلا حام
 وذو هنرعن ىذاق لا بدأ قي تانسحل انوا داماس د هنالرات ضاصخلان ءالعم !ااذ هى 5

 : مدعلوجأو ىو لاقاضد أهفالحترك ذيل وفاصلا هرك دام رك ذىواعطلا حرش َّق انكودنالخ

 نون ازاوج هلا هتتس هدص مدع ىضتق النسب كلا نمرك ذاعف هنعلقتام صاصخلار تحد

 ّْ مالك ؤب لود ايوه اتابع ع[ نولع اغلا دانه ءالمال |قكلذرك ذوارخآ تاكقكلذركذ

 أ نول ذاقاغتاريثكلا حاصلط مسقترادلان ا ىحناولولا نع ىلُشلاةسشاح ىف هل-ةنام ىناسقتالا
 5 'هدازرهاوهترا ست اوهو هسا ق لاق (عواضز دوهلوذ) قاقثالا ّداامل فالخ صاصعلل

 |دغف رردلا فاد ىوتفلا هملعوهزيعذلا ف دعم فانصتلا ٠ هركذام ةاكلاىلا انو ىوتعل اهيلعو

 ام رى



 (نمعملا خف نم ثلاغلاءزخلا) 2

 ْ أريغلا ىنعءاضقةمدقلا ق 3 سنلوهنال موب مهغدب ىضاقلا همست هلوق) ىنعمصأ لو الاو ريغلل ك ئالملاو

 اى لاَ :رمواعت : كىرودقلا نه (دعسقلا ناك تراورمذهو هل هلوق 0000 ورقي نا

 انؤكبنال اتحال (تائ-اههسشل هلوقر حلاراةعلا نا انهربولو فنص :!لوق مالكلاف
 3 .(نالكطاخ ةيدح قألؤرغصأ ما عمأحلا قروك ذلاىأ )ج ةاوه لة 0 نامهرش

 اناا |مسعن : الق تو رو وام درا درك نا ناكراكلا اذهو هشدملا نو ديمسعت ا تاريا اق

 4 وهو (لكسلالوةودرل 0 ىلا :الا نع ىلش وأ انههفةن ملا نو دب توروم اق ع

 : أ كلما مدعل عنتملو و لاو اق ىلا الامم" دمل لاى حنوأ 2 هم كملاا 0 ةوسعلإ نال مصالا

 5 نوكين ا لاعال (خار أعلان اانهرم ,ولو هلوق) ىللب زاهسقتب ةنصاهتوكل هلا جاتريغىاثلاو ا
 3 'كلملااو ءدر نااسقد ارملا ن الك لما ىوعدوهلوق ىهوةهبانلاةلم_لا ىهاهتمعت هانا ةهوامهربغل خماعيا 2 1

 0 3 م 0 |٠ ضي

 ١ [طرشو ىرودسقلإةناوروقو ,هكلمهنا ىلعةنسرل ةماقااهف طرتثرلو ميلا لقتنا فيك اوركذ او |. 48زو هز ىذه
 1 0 واتللد لع لد امد سب راق نتن ورلا نييعن ”جشلادصق ناك افريفصلا عاجل ةناوروهوا امهه ةةنقإب ا 2 2
 || عماج قدرك ذام لمحت ب هناىندقلا ضاتصص لهوا قلن رالاعم علا ةرداذك ةركفةلكتملا || 4 0 0 | تاجا هك دام لمح ناحأ انش ااه نازك زل در و
 1 لرادعالو تاور المخا ن م نوكح الف هساعانهربو اقام مدني هناك ةاذاام لغربتصلا 5 5 7 نإ

 ١ ا
 : نوكيا لاق الامهشالا انوكمد اامهدنأ قراقع نوك نم زل لذ نادال بالف عويولا ١ 0 "هز 3 كل

3 . : 1 
 1 ةرمش قس الو ىرخالا ن ,عندل_سلاىدح اق رتغت ةهعدولاو اةيزأ 5 ]اوأ هراحالا قد رطا امجدنأى 00 . 53 كم

 1 ناهربلا كلمات اسما! طرتشا اغا تلق نايهداز رع نءاضاأ ان تعش لسينل يباح قفلت 3 هر كل 0 4

 /مسجإ ةةيددع# 01 يابت ىتلاةلئسلا ىف تباثلاقتحالاا ذهوامهريخل كلا نوكلاتح الو زيلريغصلا عماجلاةلئسمىف | ىذي_ 2 "فيو: لكلب
 امرتش لامن اتق لاقحالااذهلوزيلا ضأن اهرباما مق كلملا توم طارتشا جدا ناكك-ة كلما ىوغد نإ 0 0 ا

 1 5 21 ا ر 1 4 3
 هلود لمقدّىث هدب نمذأ كالمادب ق وكت نا كالمالاف لصالا نالىلوالا هلم سما قكلملاتامثا 95 0 تح 0 3 2-5

 فال  لدالب لامتحا هنالرخلا كله نوكين !لق>١ناورهاظلا|ذهريتعشهريغهعزانسملام امدكللمهنا قويا 0

 7 نوكمأل ىفاقلا نم دمدقلابلطذ هنا .ىلا جاما عشك ذ نعاضرعأ ملامهمالعماجمةلئسم ب ا

 0 ةماقانالا كلذ دع اموو ىل.ةءالق قداس !!لاع>الاد أقم ةسدلا كلانا ىلع لداو كال "المانالا لبر 00 هع:

 0 : / / 8+, و
 ع | دارها س دل هربغ هعزانسملام هلو 3 ىلا ئ هدب ق نم هإوةو ىردلا هر ذا ذك لام>الا اذهلوزيلةشلا دورت 2

 3 أاووسهنالق (مهعمو مهند رادلاوهلو 5)دلا ىذل لوقلا ناكالاو ةنيبلاةماقا دقي لب .عازنلادردعا نر 3 0 ى

 5 ا ىلاعت هلوهدح ىلع ةنثتلا عم ادار مانا برحأو حسنلا ضعب ىفاك امهعموامهديأ ف باوصلاوا ل. رع ب معو
0000 3 2 
 ل أةدارا ىلعةنرقلا لوقأو سهلا ن مادنعزاوجاو هد لا هلهنف نأت هتقعنو كنود م 2 ا : 0

 / اعجما قلطأ لاق ثمح ديان ءلا قراشأ اذهىل|ثراولادب ف كد 2ع لا ناك اذا هنن ال هنأ ن نم تأ سامةينشتلا ظ 01 بإب 7 ني

 0 اكاذا هنا اذهدع ركدذقو ةرورمض بئاغلاد ىف ضءلان 0 8 ىتناكولابنال كلذ ارو

 1 ا 2

 | ةماقانمّتبالو (رادلا مق هلوق) ةعودم سدللاىوعدف ىسهتنامسقرمل هنمئتوأ تئاغلا ثراولادي ىف يلع يب اكناهزر
 | تئاغلا ىلعءاضق ةمدقلاهذهىف نال ىلوألب اضن أ هدتعق رودلا هده ىق تاربل ل صأ ىلع ةشنلا| 0 م

 مسا 1
 1 ا اكلارارقانم رشي اعمق هنادهشت ةرشصلاوتناثلا قلن لم : وهراردانمّدن مسج .امهدتعوريغصلاو / دحر

 1 اغلا ريغسللار طل : (2اىمووأ ليكو بصاوهلوق) 02 د ا رتل
 مضئالااغناك اذاهنالامصو هنعسدئءالاثاغ ناكولذارمضاحنا ىنعب (ىصلا بدصن ىأ هلوق (
 .ضلان ال عملا حرشوتيباهت همم بيل صني اسما هولاو يلعب راومماهج وت 1ةهيلعىوعدلا ا

 صوص: انا ىوملا> هقو خلابلا بنا غلاب ضوقنمهنالاق ىسدقملا نع 6 وكلا

 كالا اكل نو ابرد متولن نان ناكحلا امأوارضاح ريغصلا ناك اذاريغصلا نع
 ْ ىهتناحاتفملا فاك رادلا مس ةئو هيلع ةندملا عقدت و بئاسغلان هي سل

 يمحو



 5 (نكسنم)
 نان قلعت فامبفرطتلادعبالارثك نملك بروصتبالو ههفرو كل ليلقلا ىلارظنلابب احلا تعصر |
 ندن 0 بارتلا قش ل اتمرحالا نالرثسلا رفح فال هل جامل عقاوز زارفالا ل.عنال زيسعْلا لد ا

 ىفاترإ تلالزب 0 و رحالافةمسقلل ن ك1 ناودرسالف قالخلا ىل عود لة ةهسقال ناكن انزولاو كيكو توا : ومد

 0 نر قاهر امر. حالا || ل كحلاو هلوق ىضتقمو ىلب زتوافتينز :ولاو لبكللا لجو زيمتلامال نزولاو ليك لا زمعب لباقما
 ةمسفل ب باكل حلا هناعصالاو لاق ثيح نأ :بههلا حرص هيو هفالخ حارا نا فالذلا ىلعو ه لق هعسقلل ناكنا نزولاو'
 نيون ضني نإ“ هلا بلاطلا ىلع ةرجالا نه نأ نك نسما دو دار طوسملا فاك ف الحال ءامصن الاردق ىلع
 1 تاكهير ةزرع ٠١ ا قعمطالم المك 5 ىضاقلارد-ة: وهلوق) ناهربلا فاك ع نتمملار رضو هعفنل (خنا

 ل طوع ن ا الدعم اوت هسفنب ةعمقأ ا ارشاباذا ىت» (ارح | ةوبقلا لعذخأب ٠ ناىخاقالز وص ةريخذل انو هلو3)

 100 طدطم ىن.ءنولقلانئوط» !ةنامالا طرتشتف هلوق ىلع ده هنال (انممأ هلوق) ىندعةاضقلا لع سذج نمهنال

 0 00 0 ننال ءلعرصتلا نواز لاعلان لماذ دن نيام نادل د ىلعرصتقاولو
 5 3 5 " اذاالازإ ىقوةبادلا فكه اضقلا لع سد> نما منال اهتمفم :ىأ (همتقلاو اع هلوق) ىلشلان نءىوج

 11 0 7 نالةيولوالا ىلا هء+رعىذلا فرعلا ب وج ولاف:صملامالك ىف قبوجولابدار 11نابراعشا ل لعتلا
 0 و لع /

 ناو (دحاو مساق نيعتب الو هلوق) نا راو رابجخالاو نءفاتسه#ءاضقلا ف بجاو ريغكلذ

 هنورحأتسإ هباوصو دورحأ سب ب مسشلا ضع قو (هورحا دس هلوق) رردهلثمحأ ىلعةد|نزلاب كتل
 5 الإ” زئاحودمك أت ]| نوف عمتقتلا| ذا بجاو مزاحو بصانرع -خأ عفرلا نون قدح نأ تقر لاك
 لكل رامبمر ردع | ىداونمؤت الواونمؤت ىت> هن 2 ااولحدتال مالسلا هملع هلوقك كلذريغىف هلق راينا نك

 (ماسقلا لرش الو موت) نونا دزرحأ سس ملا مرش ىو تلال | امه ع نمحراشلا» هركذ امواواحت

 ا 3 ذو )حا ماسقلا ىذاقلا كرتءال ىأ هلوق) هدف حراشلا مالكو ىييعلا هلاقاكم أف عج فاقلا مدن

 اند 0 كح ليلددتل |نال (مهندب م .ةءامهدنعو هاوقز ورد سانلابدارضالاىلا تؤ فحالاةالاغم عا 0

 دواي “< مه ,تاعتنا هر اء موقتلوكتمالو ىرتدملاو لو ةنملاكر اصفم ةعزا .نعالو ممسديأ ى هنالشلملا

 دي محو ولا | مدس ريدص واحاول تاما ىتيتالس تا ا ا فال مق هنأ ةمدقلا
 2 تان 4 تك هكرتلاذا تملا يلءءاضق ةمسق |نادفع :-ىبالو نيس ةعسقلا تناك اذاام فالذع مهق> ق هيوم توم

 )و ا ا دعب ام فال ارتمداب اصوقتت ههسق || لبق اسهتمةدان زلا تئدحول ىت- ةمسقلا لق هكلم ىلعواق 3
 0 0 1 لعح كلذ ن و ]7 نهدالذ هيلع ةبح سل مهتمرارقالاف تمل ىلعءاضق تناك اذاودجفلا

 ا : الو .ة ناك نانا لبق نمجنمل كارا ةاومومسفنأ ن ءدهريعو تمم لأن ءاوجخ يدحأ

 دنإ و. داقمزإ سلا تيد اال لقت اج اق.: دب ىعدملا ماقأو 9 هيكراولار أف ادد تءم ىلع ناسن | ىعّد اول ل هنأ ىرتالأ
 5 دىذإخب

 0 ى اه / 5 كج ا اللا ارقان هن هبوب نك اذاكالذكألو ءامر لام >ازب وم-هلك ةثرولا ىلع مدعي ىح تنأإ| ىلع

 كل 0 0 نال وقيل ال امال لاو مو ترا نانا اول تسل

 0 0 0 ا 0 ىلعان ا اق رجلا كما 9

 اور. اكول . دل ىو تداولا ناكم ناكل اومن اذكر هلوق نا لعاو لي رلاختارمغلا ىلد ها ضق دما 56 مقتمسقلا
 / ادا 0

 الإ ل د7 لقت نيدلاب رقأ اذاىصولا اذكوىريدلا لاق كل اقولف هندراولارارةاك نيدلاب ىدولار ارق ادععم هون

 هول نديرو, ( فءدوز 1 توف داع وح )حا لوقنملاق مسقبو ةلوق) قناناكطواو هانالطمل هرارق | عمه. 0

 نع لاندعفنملا لد: مل ثيحراحشالاو ءأنم || ىلقنلان مو عب رشلاردصنعرو ةثرا 0 نهد < حج

 07- ىننخ هاللي لا مزلكق امس نم دافتس اك اهات (مهرارقايهلوق) ا: عش هلاورمد الق تادم ناو

 لاوزاعئاسلاوه و ريغلا لعءاضق ةم-قلا ىف سدل هنالضءاقتلا ىلءانو# ةهيإء-ةيقلا قول 1 ءاع

 م مدنأ يت ةنوكي نازاوح (الودالاةاوز ريغ يف ةفينج ىأ نءىوردهأوق) يقم تيك سم ءاندكلم

-_ 
١ 



 (نيعملا تف ن مثلاثلاءزجتا) معج

 امل قارات اطذي اذك ءاصنالا ىل_عّدرحالا نوكست نأ نمعتب ناكو اوفا انكر نزولاوا
 (ىلثلا فر هاظلاوهو هلوق) ى الخلا ىلعره لة« ناكر نزولاو لكلا ن' نع ىلا»زلا نع قاس
 ىنعمو ةروص هققح لم هكر رم بدصن نأ مهمم داو ل تحد ذأ امنال هضاعبا نيب توافتلا م اا مدع :

 تال.كلاكهلوق) ىابز :ل-لاو فرمدلاو ضرقلا ىف هق-نيعلعجا ذو هق- نيعلع منان ٍّ افا
 0 ماعلا .ذ هلوق) ىوج لا تاليكملاوهو لاقي ن أر هاظلا (2
 / كيم نوزوهو [لكس سانتا ءردلا قوىلشأا ن 0 كالاضو.قم

 الالاو نرخ : الا يبرر ويففان طلو زا را ا امم نار كلر

 قالا كالهفالوانأةهدللز رف ًااعسهذ نامستفاتمسقب ناقهدلاهرمأ عارز ونا ةهد نمد ةريصك" 001 37 ل و

 ناكالف تواغتلل (حا ىلا ارمغ ف ىأ هلوق 5)اة داخناقهدلا ىلع كالاهلافالوا هسفن ظد ناو امهماع 1 ا 0
 دمى ف ةمقلا ىلع كيرعشلا ىضاقلارمصو هلوق) نيةباه ماب ةلداعملا مدعل هة-نيعذخأ هناكل عمنا : 16 < 2 يس

 هكلم عس ىلع ريح نوي دم اكربغلا قحاب ق عت اذاريجتااهف ىرح ةل دام اوزارفالا ىنءمهيق نال (سنجلا 31 ا 0 6

 تاوذن مناك اذان لماش سنجمادق*ىف صو ف:صا لوق قالطاناملسعاو ىلشنيدلاءافءالا] ١27 ضي * ردم ل
 ضرأقامهعرز (هسش) تالك [اريغن هد سقت نمر ردلا قاسم فالح ىاد لاف اكالمأ | لاتمالا 0 نإ 07
 هلاقةي وب رلا لاومالا وز وحتال ى مو ةفزام هنالز وصال. .ةسدقو ضرالا نود عرزلا ةهسقا اذار[ ام 1 كرب ا

 ةمشع وأ ةئالث ةمسقلا ىرغصلا ىواتفلا ىفو هفلاضامةمئاخماىفو دلال نمثل ىفلاق ءاضلا نسا 40 1 '
 ةم-قو تانوزوملاو تالمكملاكلاثمالات اوذ ىف" الاربع ةمتقو ةفلتخما سانجالا ةوسقك ى" الارسال قلب كليو ل 03

 او طرشرامخ هن او اور او داو عون ندبات !اك تام م ااربغىف 3 :الاربخأ ا 1 هير

 تش لاثمالاتاوذ جنش قو عم ء«اتاراسم ا تدل :ةقلتخلا سانخالاةعسق هةر رز احن مع 3 0 / ل م.م

 ا كرو 30 ةناقر ىلع طرشلاودب ةراراحت تلي لهو بن دارا ا *تاس !مااريغو ءدق تو طقف سسعلار ! 98

 ردعتل ( س محارم ريغ قرمحال ىأ هلوق) هما الامد لا ىوتلا هيلعو يعجل اوهوتش ناكل دا |
 يع كرر - كر
 (1لو 30 ظظ5 0

 رذدع:اهلوق ن مرردلا اقامومه قحلاذ الزاحاو ةقاوث وو دصأاقملا قّتو داغتلا شف راتعانةلداسعملا مدر عسي بيوز

 ! لاا تيم هةزرمم «اقكصن بدو هلود) ىزعه ادملا فك نيعلاب ةلداعملا هءاوصءانلاب ةلدامملا| سيئر 0 3 'ث

 ناىذاقللز وصوترانعلا ىفلاقو هتشرق نبا ىذاقلا قزرياكهنمقز ريفءاضتلا هع :يمسقل نال 50 0

 | ىلع ضرتغاال / ىتح ةقرقحلا ىلعءاضقب تمل ودع !!نالذأ.النا لوألا نكلوحاهسفنب مسي ا انهو 0 0
 || اهنا ثي- صهاضقلاءابسشاسل نأأالا ةمسقتلا ىلع ىن ال اريج هبلع ضرتفب ىذلا امناو اهترمشا.مىضاقلا 0 8
 : نموا,اعرالاذخ ا زاحاضقب تسدلاسمناك ُثمح نربملا ىلعردقمال ىنجالا ناف* اضقلا ةيالودافتست ْ ول ا ىب

 : لاقت هلا خامرردلا قونيدتلا ىف هلشمو ىب هتناذخالا مدع سدس ءاضقلاه مشت اهنا ثءح ْ 71 1 0 سوار
 1 ' ةئمفلا نك هن اور ىلعف ةمسقلا هسفنب ىضاقل رمش اء ناف نيعمر د 5هْل . يكلف لااا | ب 0 ا

 ىاموانخش لاق ىهتنازاحهنمتسلا موك ةباور ىلعور الازهر :و<الاضقلا لع سنح ند
 تح نمةاضقلا لع سنح: نم ةم-قأ | نال 6 الب مسقمل هلوقإ) ا ار ىو معا
 نيعساقتملا لع رجا لوق. نار هاطلاناك (عابس اهنا لعااوم) ىلب رزدعزان ملا عطق اهم مسي هنأ ا

 ةفصرق:مفرظد ده: هلوق نأ ىلارع .ة> لا انهي راثأ 26 موسقمرجابىأ هلوق) انحش طخعاذك [

 (اقاطم هلوق) 00 نع ىوجرد- ةبىأ موكاجن دقنيسلا ُ 1 (بس < هلوق) ىزرجالا|

 ع .2ا ىلعىأ ةلود) والت رك دل قا دل اناو زوق ف الا لصف هلا !ةمققالطالا ا

 لبق ن نمةفاسضالا موعناىلاكلذيراشأ ىوادم لا لاق عد .2اسؤر ىلعىأ - .دلا ضء»قوا ا

 كلما ةنومدنال مامالا نعّبباو ذو هو (ءابصن الار ع هلوق) ىمهتنا لكل |ال هن كلا ١

 ًاعرو تواغتالهلأو ريمان اةمرحالا نأ هلو كرتش ارسل ار قو نازولاو للاكل ةرحاكر دة ير دق ا
2 5 

 ايج42)



 را 222722525777277 22211 1 6 8 ( نك الزم كع)

 هكر شلل هذ مف ذل وررع انسب رئاد فرمعتلا ا هنالواسمن.علب ةراسقلا ىنعمىف ةعف دلال

 ةعوشلا د .ىولا عب ( لك ولاو هلوق ) ىلا زلا ا ضرر رض هنال وتو دوقلا ن ءوفعلا الخف
 00 1 0 ل 5 ل كوع اجالا عسةمفش || هعلستفءارع 00 0

 ىلا نا ا 0 00 لودوهه مج قالطأو ةفنح ىلأ ن نءلوتاملا3 الالع كمل ا ه[ناعم هب مواطالا
 0 را كَ نوع مه فاعلا (لادع هوان مص 0 ىو+ج هلو5 لغاشاب عدلا نوكابم ىلعوهنلا عجزا
 باو راحت © نرؤنل هلادهاذك 5 ىرتش الن | هل ءارمش اء ليكولاو ءارمش اسهم ةخ الا نالءارعشل اب ىل: كو هنااموهنرأام
 نكت نوح 1 انياتق || ناو يشفي .:-ورأو اقل همهفرم هذ يف قلطم لمكو وهنا لوقي فسوبابأ نارعغ ىهتناةعفشلا كرتين أ
 رودس 0 (م) ىبليزىذاقلا سلع ىقالا ةموصماربشعتالو ةموصخملاب ليا :وةعفشلابلط ل دكاولا

 نال رك ناك لا ةعفشلا تاس عئاملل لاقوأ كغنلارحت انا كلانوتلل قرت ثاللاق

 ىوج قيلعتلا لمق عد طظاقساهئال ! طرمش ادو>واالا امل شت ن ال لانا كوهف هسفذل

 (دلوتر 0 يي مم

 0. سد و 0 / اهرب تصتس ةناتطا تشم ضت كلا 0 ا ب سك 0 هنا وز اهلل ا سل
 هع 0 كءجو| : 0 سؤقرلاددع ىلعو ع3 س ةدالا طفح تناكنا شامل ار دق ىلع ةمسقت اف كالمالا اظفحح تناكناتامار غلا

 تنكح 7 ظاهر 0 ةياد 4| ىراف ىواتف ىفو اذه ىلع م .ةتاهئافدي رق لها ناطلسلا مرغاذاام ىحاولولا كلذ ىل_ع عرفو

 لاو عب 0 : 0 اك || معاو ىتناسفتالا ط انةيلابال ب ةراددس مرا انةعتمالا ضع ءاسقلا لعاوةغتاف قرغلا فخ نأ
 ةاروار ب ناب لاو اهتافهلوقوهاشالا فاك ضم !اب كيا دمت الود ءاغأ |ةمسقلا ناوؤدسافلا طورت اان لطمت ةعحقلا نا
 هرب لي تال اهيمر_ © د“ الاكس | ىوج ءادتت ا لاةودةلاكر دصم مسا ىأ (ماسنقالل مساهلوق) ل .دفتلا نفرك ذام لعىأ اذه لع سقت
 : 4 نال ىلا دع بيصنلا م اتن سمامهتمالكن | ثمح د نما تال نائناقتالا رت صقل بودر

 نإ *(همدقلا سلع 1 ةعفشلاب كتل نال ةومقل |ىلعةمفشلا مدقتو عسا ا سغن ةكرشلا ةعفشلا تامسا ىو أ نال عئاشلا
 هد ع 1 0 كلذوالَةعطاقو ةعفشال هد وانةوسقلا نأ األاةبوأ نسما ىلع مدقم سن !|و ةوسعلل دسنوكناعر

 3 تعقل 000 قنلاو ةحقتالا قرطلا تةرصودودتلا تقرا مسقملاعت 2 لا مال لاهم .اءهلوةىلاعوحر ٍ

 كلير. 141ةعهإ 5 سانا تذثملا مدد 537 عم ادبانانرتقب ناذاضملا ةاضلا سام ةمسقلاو ةعفشلا نمي ناكف تو. ثلا قش ود

 هعقر 7 ل 2 مادا ناىلاريش ..(تايدالاوةمسقلالوق) ىوج قالطلاو اكتلاو ىببغا او مالا ىف ةمىاستلاىع

 ةم.فلر . نادل 0 امأو نابعالا ف ةوسقلل فنصا ورك ىذلا في رعتلاو عفاسنملا ف ةم-و نايعالا ىف ةه-ت ناعوت ةمسقلا
 (كعنا فور م ترسو || يقاس لس اه كرد عرار تا ةلدامءاعرش ىهو ف:صملااهف قرع ملف :عفانملا ىقةممقلا

 ىلع را ضررا د هد اذا ةكرشلا تلاحأ ,مسو عرذلاودعلاو نزولاو نو اكءا.صنالانمب
 ا 2000 ع الان نمومسقل اىل فدسح أو لكد :امزارؤ بناهتسملا نوف دعا ار نو عدلا مصنال باطلا دجووملاذا

 ناك. 0 نيعت اهمكحو هعفانمو هلصان زارفال البق ناك ام ىلعز رغملا ياذا ال -ه قه: اغاو ةعفاملاو كلملا

 0 وسع |رمذخ اذاو مهني ةعدق ءاملا نا مهمانو باكل |اهامادو اوماع بترتملارثالا هنال ةدح ىلع لك ب دصن
 كا 000 ةهبقلاب ساجالا ةعبرأ نم : يي 05 مههعامنا او !ءاوىلاعت ” لاقو

 نا مي 6 لك "ا اجال در ءا هئسلاو

 هنحإ 0 هسصن هل ةلرخ ١ د نودامه د>أ عفتنا اذا هنأ نم ساعلكش ةعفذمللاتوق مدع -هايرشو هأوق نم

 0 اارقاو لنا قامهد- 0 كا مقالا ذهلف لاق ثم الرمثا فام كلذ ىلع لداغم كاد تل 1 امه ةيسسقلابلب نما هئلادحال همسلاب ةعفنملا توق دارملا س] تانريدكج ا ىذاملطب مست اهناف

 ا سؤرلا ىلعة_ه-ق|ةرحأ ناقاوفلتخخا ال تع موحضو ل. كححلا نها ذم نكر الع قلاش نا
 . م ليكل !ناكوافى دعما ن نءهدالبثرش ءابصنالا ىلعيو فو لبكلاةرا اناىلعا اوتفتاوءامدصنالاوأ د

 ات ما
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 (نيحملا تف نه ثلاثلاءزجلا)

 عيفشلارادءاذح نكي ملواموةمافصن ىرتثاول هنال هيد.ق (موسةمريغهلوق) ىستن ا هفالتخاو نع
 هلوق)حااعارذالاا هعايناو هلوق نم مّدقنام ريطتوهو ه.ف عسفشلل ةعقشالرت الا بناجلا فناك نأب
 هلوق) هعضونسو عئاملاريغى رثثملامساقولا-عدر زرتحي عئاملا عمو رتشاةهمش ىأ (عئاب لاىأ
 لكي اهبذا ضيقلا مات نم ةهدقلا نال ىذارتلاب وأ ملا, تناكحءاوس ( ةىسقلا ضقن هل سلو
 هلعبسلا و ضيقلا نالهمقناماذكف عئاملا ىلع: دهعل ا لعمل ضمقلا ضقتسال عس.فشلاو عافتنالا

 نافىوج هتهح دوح وملا ض.قلا ضن لعمل ض.قلا ضن كلءال لالا عبببلا ضةاءالإكف هكح

 هجو نمزارف||ومف تاق هّته-ق ضةناذكف هتافرصصت ضقن كلك عمفشلاو ةلداملا نعم ةعدقلا قتاق
 هب ؤررابخوأ سعنّدر نم علا ماكحا اق ىرح اخو هحو نم ةلد ام موري ابق ىرحاذ هو

 رع الاب ناجناىعقواذاامأ هلوق) ىنعكشلا.كلعالف كلعال كلذ ىلارظنلابو كلعاذهىلارظنلا.ف
 لّمأت هيفو ىوجما رك د ذكحرخ "الا يناحلا ىف عقواذ اهل ةعفشال هنال ىرتشملا طحذح أ رالف ىأ (الف
 مقاذاهنالهلوق) ىاب زلاو ىتمعلا» ري ذاكرخ الا بناحلا ىف عقب اعف اراح قسال هنال ل'ةيناىلوالاو

 ههجونيس لو ىوج لّمأَت هفوة هسقلا ضقن عسفشلل نوكيىأ (ةعسقلا ضقن هلنوكيى رتسنملا
 ىرتشاول ىأ لاق ثدج ىأ زال فلانعى رثثملا عمق ضقن عمفشلل نا نمجراشلاهرك ذامن اهه>وو
 ناهل سدلو هتمدقب لصح ىذل |ىرتشملا سصنذخأ عاملا ىرتشملا ساقف موسقمريسغرادفصن

 ةكرتشملارادلا ن مهمدصن نيكي ثلا دحا عاناذاام ىلعح راشلا هرك ذام لح انخعش باحاو خلا اهم ذقن

 نالريونتلاك هريغو ىابزل هرك ذاك هضقن عفشلل نوكي ثمح عس لىذلا كب رمشلا ىرتسملا مساقو
 وهلب لالا عببلا كوه ىذلا ض.قلا ماس نمةمدقلا نكت لف مساقىذلاك ب رمذلا عم عقب دقعلا
 ةعقشلاب ف بخالانأل (حلاد_.للو هلوق) هتمهو هعبب ضقنباك عيفشلا هضقنمف كلملا مح فرصت
 ىلوملا نوكلديلا كلم د غي هنالن ددنعلا ىلع ناك اذازو < رخ ألا نمام_هدحاءارمثوءارشلا ةلزنم
 رهاظلا(نيدهيلعنكيرلاذ ام فال هلود) ىلب زد, قحادبعلا نوكلوأ نويدملاد.علا دب قاما ال
 هل نوذأمدمع عئاءالواراد عاب لجر هتروص ىنيعلا ل اذ هو نيدل باقر غتسم نكبملاذاام فالي لاق. نا
 اذلو ىهتناهنع ىنجالاكهنال ةعفشلاب رادلاذخأب نادعللف هتمقر وهلاع طةندهيلعوت رالا ىف

 نا ةعفشالو الوم هعيبنال (ىلولل ةعفشال هناف هلوق) رردلاكريغو ىلب زلافاقرغت بم هنوك حرص
 هلعدباوأ عاتبانمنارعدقو هل عبتنا هنال(ةعفشلا الولف هارتثاولامأ هلوق) ىنبعرهام ىلع هل عب
 تعيب ناواهتعق لع تءاذا اذه ( ىدولاو بالا نمدعفشلا ملست مصو هلوق) ىدعهتعفش لطمتال

 مل -ةلازوحال لبقو هيف نيعتهرظنلا نالعاسجالاب ماستلازاح ليقف هلثمىف نياغتبالاع رثكحأب
 ناو خلاب اذا هقح ىلع ىصلا نوكسف ىنج الاكبل_سنلا كل ءالفذ خال كالعال هنال عد الاوهو عاججالاب
 ىلا نعةباورالو ىدولاو بالا يل_#ت مدل هقيشس ىنادنعف ةريثكح ابابا متعق نم لقأب تعب

 اهذعأب نا ىصلل نوك. الح هلوق) ةرانعلجوأ (ىصاهع.فشو هلوق) ةرانع عم ىدع ام سول

 هتعفش ىلعوهق ىؤاقلاهمصن ىموالو ه.صوالو تالاوناذ حالو هيصوالو با هل نكن 1 ناو (غلباذا

 لساوسك ذامدحاودوجودعب هغول. دعب ةعفشلا هل سل هنا قرهاظوهو ةيانعلا فاذك كردأ اذا
 اذاريغصال ةعفشلا توم: مدعل طرتش الهناد في هنال ا ةعفشلا ماست عصو ضنصملا لو 5 هفلاضضفال ما

 ملستلايدارملا سدل لاسقين أب قيفوتلال صح هبامىلرهظدقو هبصووأ هببانمباستلادوجو غساب
 عبسلابهللعنم> ةعفشلا بلا نعت وكسسلاد رجم لع امدارملا لب ةوحتو تن“ هلوق فة صملا مالك ىف

 هتعفش ىلع ناكه غول, دعب عسبلا هغل فريغص غلب ىتحعس لاب لعن لو ىصو وأ باريغصلل دجوولىتح
 لاقو هلوق) لّمأتفكحوأ ةقيقح ملستلادوحو مدعل عملا تقو هصووأ ه-هبادوجو هنم عنعالو

 ناامفوهعرغءارباو هدبع ىاتعاو هدود نءوفعلاك محنالف ىصلا ى خلاط: اهنال( مج الرفزو د

 ددخالا



 6 1: ( نكجد ةالنم ىلع)

 قايلاوامهردالا نْلا عم عسفشلا ىلب ىذلادحلا لوط ق اعارذ سس نأب ىلوالا ةلّدسملا قهلثم
 زاحا نا لك ف انولواعم ناريختو عم اطرش افاخول و هسفنلرامخملا طرش هءحاص نم فا امهسأف مهردي
 تادابز ىف هلدم( ما ئصةسملا فو هلوق ) «م> صريح نا طرسشن زيك نا طرسشو البكو لكل كور الازحيإ
 املا ىرتشامثراد نم أ: ىرتشاهصنو للمبستلا حرشرارسالا فئاطا ىف هركحذام ىلع نانعضاق
 اذااماهلوق) !لاطبالىا ةعفشللالابتحاهلوقو ىهتنا لكلا ذخأب نأ عيفلل ناك ةعفشللالادتحا
 (فقالطالا ىضتقي هلوق ) نيعببلا ف يا( امهيقراحةهلوق) ناعببل ا هغلب اذااما قصتسملاةرامع (حلاهغلم
 فئاطل حرش هاك ىةيواعمىضاقنناهرث ذاذك اعمناعبسلاه غلب ولو قاملا فهل ةعفشالن | ىضتقب ىا

 متهل.حهذهو رادلانعضوعلاوه نةلاورغ ادقعهنال (توثلاال نملابةعفشلاف هلوق) رارسالا

 قيتوحتسا اذان كلراقعلا ةعةردق هتمق ايون هيطعب و هتمق فاءضايراقعلا عاتن هنالراولاو ةكرشلا
 راقعلا نوب ةصاقملا قد رطن تناكهيءاربمث ىاثلا عيدلاب هيلعامجب وحول عئاملاةّمذف اهلكمهاردلا

 مهاردلا لديهيلاعفدي ناةل.حناو هاكحنؤلا راقعلا عتاب ىلع بيق هيلع سدل هنا نيت دقسا ذا
 هنانييتراقعلا ىعس|اذامث م هارد نمهتّمذ ىفاع افرمص وكف راقعلا ةعفردقي ريناندلا نمَنْهْلا
 نمو نيدتلا ىف اذكرمخال ارمناندلا در بحق ضمقلا لق قارتد الل فرصلا لطبف ىرتشملا ىلعنيدال

 لهجواوملاريشأ سولفلا نمةضمق عمةراشالاو أ نزولاباما ةمولءممهاردب ىرمثرردلا قدرك ذام لبحلا
 عنت ندا ةلاهجو ةعفشلا ل اجلوهحم و ددقعلا لاح مولعم نعل نات ضمتلا دعب سولغلا عيضواهردق

 دهدنعو هلوق ) بو. بلجوأ هوركم عف دل ف لك_ةبامىه (حلا هاب امركت الو هلوق) ةعفشلا
 فسوب ىنالو والا لاق هيو مارح هر ررضلا قاحناو بجاو وهو ررضلا عفدإ تيجو اسهال (هركت

 قبعة فينح ىنأ نعي اوروهو هنعك يف هريغررضت ناو عورشموهو هسفن نعررضلا عفدإ لام هنا
 مالك 2 رص فال وهو هيلع قفتم قافثالاب لوقلا ناءاضتقم (قافتالابذهو رم هل. اهذهف هلوق)

 وهو ىنمعلا لاق (حاهعفشلا قىتقب لصو هلوق) ىوج همالك قاسسداضتق الف لاذعهنا ىلعىننعلا

 بدصن ذخ أول ىنأملا هج ولا قعبفشلان | قرفلاو (حاضعبلا ظ> عيفشلاذخأو هلوة) ىدنعراتخما

 تعرم ىهو ةكرشلا سعب و هن مذ الابررمضلا ةداب زهر رمضتسف ىرتملا ىلع ةقفصلا قر فتن مهضعد
 ىو-ادبازار رضى رتشملاهيررمضتب هجو ىلع عرمث: الف عبفُتلانعررضلا عف دل س ايقلا فالحت ىلع

 دّدعَدأ| ىف ريتعملاود.حا ىلعهقفصلا قرفتتالف مهدحا ماسقم عبفشلا موقب لوالاهجولا فوذخالا

 ةدّدعموأ ةذح إو ةقفصاد>اواراقعهلاو رثف ةعاجدحاو لكوولف كلاملانوددقاعلاداحتالاو

 قوقح نالمهضعب بدصنذخ أ: نأ فلل سدل هيادحاو ةعاج لكو ولو مهدحا ظح ذأ عبفشلل
 ىورو هلوقب ليصفتلا نمقأ,سامقالطالا اذهلباقي (اةلطم هنو5) ىبلب زدقاعلا,قلعتتدقعلا
 ىقوتس نأولا عملا لكس دنا ننال( مصل اوهومدعب وأ ض.قلا لمق ناكء اوس هلوق )لا نسحلا

 ضقلا لق لوقناكلو ءىمسامتهلوق ىنءموهو عئاملا ىلعدملا د رقت ىلا ىدؤن الف نذل عمج
 نا نعةرمخذلا ىف اذه لقتل (حلا لصف هنا ةقمنح ىلا نعنسحلا ىورو هلوق) انتعش طخعاذك ىلا
 ضرقلا ليقامهدح|بدصنذخأب نأ عمفشلل نكي نينئا ناكاذا ىرتشملا نامبضعن ىورو لاقاغاو
 ىوج ىرتشملا لعب كلعلا نال ضنقلا دحام قالخع ةقفصلا هيلع قرفف عال ىلععقي ِكَِمْلا نال
 راثأ اذهلاوهملع هقفصلا قبر فت مزليالف نذلا عج ءافيتسال عبجلا سح نا نمو انمدقام هباوجو

 لاق حا لوقنانكلو حراشلالوق رس ىوجل ا ىلع تحخالو ما ضمقلا لبق لوةناكلو هلوق هملا
 ىَدْونال كوبا زلافاكعسجلاىأ (حلاني لا نمرخ“الادقس مام هلوق) لمأتلا ق-هيفلمأَتي

 دقتفادحاو ىرتشملان اك اذائكو مهنمدحاوك هنالمبسفنان رتشملاةلزنععئأنل ىلعدملا قب 50
 داحتالال ةقفصلا داحتالا ذه ىهريعلا نال لج لكلاوأ اذ ضءب لكل ى مع وسو نُملا نم ضء.ءلا

 ىسنلاةمالعال عفانلا حرش ىصتسملافو
 هّدرفاسبتمموس عسب هغلباذا ةلةسملا ل وأت

 هعفشلا هلف ناع.سلاهغأ اذاامأ تلطلا در ىا

 هلوقم هلسملا ذه ةءادهلابح اتصل ملعتو
 ىناثلا ف ىرتشملاناالااءرمفراحعسفشلان ال
 ىللعو ىالطالاىذتق هيلع مدق.ف كيرمش

 اهعاتباناو) بتكلاةّماع ةرابع اذه

 لاح(امن) عئالاىلا ىرتنملا (عفدمننغ
 بفوتلابالنملايةعفشلاقهنع) اضوعءهنوك

 (ةاكزلاو ةعفشلا طاقسال |. هركحتالو
 اذدهى دل. م هركت د دنعو فسوب ىنادذع

 بو>ود_هناهطاقسالةل.-ناعوتانلا

 ناعمفشلل عاتمملالوق,ناوح ةعغفنلا
 ددالا كلة رئافالف تب رتشااعكنماهعببا

 تاط؛ ىذرلا ىلع لدياموأ من عيفشلا لوقبذ
 ليقتفرادلاكتمتهوىفاهلوقب واهتعفش

 نءعنتكمت هتعفش ل طبت تامةلاقاملف ىنم

 هتبهىف عج ربه.لا لسناوةمحلا جتالف ماسلا
 ةناثلاو قاةالاةهو ركمة ل حلا هدسهف

 اًنهتعام نمو ديعشلا نونز ل
 لوقبةعفشلاف ىتفن )قو تانلااذهىف
 لصالا ىفاذكماكرلا فد« لوقبو فسوب ىأ
 ددسعتب ضعبلا ظحإ) عيفشلا ( ذخأو)
 اذاىأ (عئاسلاددعتبالا اةلطم (ىرتشملا

 ناعيفشألف لج رنمارادالمم هس ىرتشا
 ءاشنا قاملاكرتيو مهدحأ سصنذحأب
 لبق ناكءاوسءاشنا لكلا صن ذخ أ: ناو

 نسحلاىورو عضااوهوددعب وا ضدقلا
 لبق ذخأ نا لاق لصف هنا فن ىانع
 ديو كلذدل سل مهدحأ بدصت ضيقلا
 ضبقلا لة لوقت كلو كلذه ضنقلا
 عيفشلادقناذامهدحأو بيداذخأ هنكمال
 هتصح نب رعسملا نمر الاه: ملام هيلعام

 ةمعأ ةسجخ نملحراهارتشا ناو نُمْلا نم
 قمعأ, نا هل سلو انكرتوا اهلك عقلا
 دمحأ, نأ هل ىذاشلا لاو ضعبلا نود ضعملا

 راد فص ىرتشا ناو مهددا ةصح



 مهنْك قالخالا ف سانلاتوافتل (حلاهريغدنا ناسف ةعفشلا اسف نالف ىرتم لا نا لبق ناو هلوق)
 | قى اماس نوكح.الضءءلاىح قمل تلاوه ريشةف اذه بناح نم مسممو هنرشأءمىق بغرب نه

 هغاب ولو هقح فدو: مل_تلا نالهريغ بصن ذخأب ناهل ناك هربغ عموه ىرت_ثملا نا لعولو هريغ
 . || لكلا ذأ ىف هقح ناكو فصنلا ل_.هنال لكلا ىف ةعفشلا هلف لكسلا ءارعش هغلب مث إف فصنلاءارش

 ' | اذهو ةكرتالو ةكرشلا رض فو ملتلا نالو لكلا طقسا هطاةسا نو كالف فصنل ريغ لكللاو 0 31
 : | نالدراورارهاظى ةعفشاله كع قوامبمف مقت لوالاوكب رشلانودراملا ىف ميقتس ليلعتلا 42 0 1
 4 | ضاقشالا قمهتغر نهةداعرثك لحاف سانلات امغر نالوا هاكهضاعنا مبلست لكلا قملستلا 1 يو نري كل
 || هنالدعفشلا هلل مقو صيقشتلا ف بغربال ناىلوالاو هيف بغرب ما ذاف صيقشتلاس ع نع لحاولخل أ 7 عمر هند ر كن وو 7

 ظ أ عسجلا ىلا جاتحصالو هكلم قفارمهم تل فصنلا ىلا هتجاح نوك< دقو عسجلا ني لص نم نكعن الدق امون 0
 ||| لكلا ن ملم فصنلا نت ناكاذاام ىلعةياورلا رهاظىفهرك ذاملجولوقلااذهىلالام مالسالا شو || حجز 110
 00 5: / . [ااهنامل طق_:امناو طاقسالا ةعوضومريغاهنال همواسولام النعي تاطدءارسثأ اب واعب ملو سولو أب ز م 0 8

 : | مزلتس طرشلا افتناو ةعفشلا ءاضقلا تقو ىلا طرمشهب عف د امءاقب نا, بمحأو ميل بنلل عضوي مل هن أعم 35 هع[ هجر 12 مس لأ لعب ناواسولاء_هرعقشبام عسب نادروأو ماستلا فالخيققمتنال ملعلانودياضرلاواضرلا لملد نم | ير هنو لى. تعب 7

 |عس ريخ أاّذااموهو ( ةعفشلا لطستال اذه سكعىنو هلوة) ىريد هل عوضو لاكن اكسف طورمثملا اغتنا 2 5010 مر هه خنلا
 هقحطقس مؤ فصنلا نعهقح طةساهنالاذه ىف ةعفشلا لطمتالا تاو اهلكعسيب هنارهطف سف ضعبلا || عاج. مك كهرب

 ْ عج فالق ابلا ىف ةعفشلا تورث هاضتقمو ةيانلا فا ذكرادلا ةبقد ىف قحلا طاقس همزان الف ىقامل نع :

 | نالطب مدعةلعناىلب زالازع مح شحاوأطخ مهمضعب مالك ى انه عقودقو ىو رك ذاذكرادلا
 | ةعفشلا تومث ىضتقياذهو لاق مث لكلا ىف املس سدل فصنلا ىفرياستلاناوه ةلشسملاهذهىف ةعفشلا || (ةضز رم ني

 ا

 ٠ د ىيزلااضيأوالصأ ىانزلا مالكف هلدوجو ال ليلعتلا اذه نمءركذام نا عم لكلا ىنال ق املا فصخلا ف 1 59 عا

 . || ىوج ةعفشلا عنم لمح عورمش(خااعارذال اهعابن او هلوق) هتف لكلا ى هل ةعفشلا تومث,حرمشم ةيزرا فى 4 7
 | اعارذالاهلوق نم ةاقولا امو عارذالاع.باهف هعفشلاتدثتال اذكر ردلا فلات (اعارذالاهلوق) 1 7-5 كَ
 ىلعمتلا نوكسف جا عسب رتمملاريهذلا نمالام نم ىنثةسم هنأ ىزعباحأو وبسهن اكمصنلاب ا

 | نمءانثتسالا ةدعاقوهاك عارذ عفراةيضتقف عبب ف ريمضلل ةيعبتاامأو رور حما لحرابتعابة يعل
 || هصتام ىدنفأ حونةشاحىف تر مانذش طخعا ذك ىنذصالاك ىنعم ىنناذكن ال بجومربغ مات مالك
 || نازوحالو هنمالدبوأ عسب لعافبئان ناكلاعوةرمناكول هنال فرلاهجو ف.عضلاد..ءال رهظن لو |

 . || ىلادنسب الدحاولا ل عفلاو ةلوسوم اا ممل عجار ه.فرت رعد هلعاف ثان نال عيب لعاقبناننوكم
 || نوكمآل كلذ نال هنمالدبنوك نازوحالاذكو هككه.:انكحو ةملدلاوا تطعلا قد رطبالا نيلعاقا

 || هيفزاح لوصوملا مسا نم ىدتسم ناكناهناىلرهظ ىذلاو بوم مالك اذ هو بح ومربغ مالك قالا
 | بصنلاب حو عسب قرتتملارممضلا نم ىدت_فمناكن او ةمادملا لعرجلاو ةمئانثتسالا ىلع بصنل|
 ريغ مالكى الا نوكمال كلذ نال هنمالدين وكن از والا ذكوهلوقو ىبهتنا طقف ة-.ءانثتسالا ىلعأ
 أاعارذ لعافطعبصالا» (لوطلا ماتو هلوق ) انذعذ طخ نع ق.سامم ههجورلعب رظن هءق حلا بجوم
 | بهوولاذكو علان لاصتالادجوب لوراومملاب قاقحتسالا نال ( هل هعفشال هلود) ىو عقرئاروحالو
 |هدرو لمحل نءفاصخملا هلع> هن هلرقاولو لّمأت همضو ان زو ىتع قازتلالا مدعل ىرت الر دقلا اذه

 | ىنأب .(خنا عاتب ناو هلوق) ه.ذتف ىوج عمفشلا قس فرهظنالفهرارقانألا تهت ةكرتشلا نان مهضعن |
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 بولس



 3 (نيكح مالم
 ىلعجش و رردهتعفش تلطب ةعفشلاب هل ىغقي نا لبق ىندبالصماغق رو :ريقموأ ادهم عقد ام
 هنال (لا لعءاوسهلوق) ةءلالمنمث ل عسا لناوهي ةعفشلا طقس نأ لوقلادرعك فقولا موزاب لوقلا

: 1 3 2 

 ا 5 5 ىرتش ا ادريدتربال هنا ى رالأع رصلا ملسةلاكراصف قاتتعلاو قالطلاك معلا ىبعفقوتءالف طاقسا

 ةقلرر 29/6 نارعا (منا هعابوأ تامولهناىلاةراسثا هلوق) ىتدعو ىابز مرغلاءاربا اذكو هلومق ىلع فقوّالو

 ىوج هب عفش امعسو عسيفشلا تومنم لك |ةلعتمءاضقلا للف هلوق لعجاذا الا تال ةراسثالا هذه

 نه ق.سامةنيرقب عيفشلل ملستلا نم تشمل حنتمااذاام لع له حءاضةلا لق اعديسقلا نا اعاو

 لإ 4 ل ا ةعفشلابذخالاو مل تلا بجو ىلا |اذكوءافانمامهئدو كة ةعفشلابذطخالاو كاع م_.لانالم_بلا
 نفر © نريد . 0 3 0

 ىف هعببامتمنوكيوألاقيف هآعسبوأ عاننملالو فنصملالوق ىعدازي نائف و ىلي زهسقاني
 رغ اللواهسدسامهدحال نا ىلعةدحاو ةقفص مرنم نان“ |اهارتشاة ثالث ءاعفشاةراد فصال اكل
 لكر اصةدحاو هةفصاب رتشا ىتمام_منالرن "الا ىلعام_هدحال ةعفشالوءارشلا مداهسادسا
 ا.عاسن اك هنمهذخ أو لفرخ "الا لومةءالاام-هدحأأ ءارمث ممن ال هنال همحاصدقعا متم ام_مئمدحاو
 ىضفيفنصملامالكى يبمتلااذهناددف (المكووأالمصأ ناكءاوس هلوق) ىسدقمهن حام ضن ىف
 هعبب زاحامل هليكونالولذا هن عملا ماس نال لكوملاوهو ( هل عب نإ ةعفشالو هلوق) ىو ارك ىلا
 ه٠ “٠ |لرادلا عابقةراحقلا ىدلاو ذأمادمع ناك اذااذكو هل عس.لا نال ل ةءفئالف (اوعيفش لالا بروهلوق)

 نمناك امنا عبسلاماَعنال (عئالانعكردلانمضوأ هلوق) ىتبعانركذاملاهمف ةعفثلاىلولل سل
 هلوق) ةيانعهته> نم حام ضن ىفابعس ةعفتلارذحخالا ناكف هيامضدالا ىرتد ملا ضرب ثء> هته
 ىت>ةعفشلا هل ناكع.غكاوهو هسفنل ارادىرت اول هنا ىرتالا (ةعف-ثلاهل ناكع فش لكوملاو

 30 : 0 هدئاقو هلوق) هيارتلا نع وجت مل دعفش الف سنو ذى ولو نالنلا فضتدمدعأ هلع وشما

 0 0 00 ماه ا ا و تاكل ا ىرتشملاناكول نأ

 فرامل 0 اا ليكولااهارتشا اذا لكولل تنثت اذكو ةلاكووأ ةلاصا ىرشثءاوس ىرتشلل هعفشلا تتنثءاكرشل اح
 ريما 0 كرب هءلع مدقمْلِب رمثلانال ةءعفشلا هلتدشال ثءح راما فالح الاكل رئالاضأ تنتو هلال

 ملم 05 ات اعل ىرتث |ىأءاكرشلادأ اهارتشاو هلوقوابمف هصنمءءاكرشلادحأ عابىأرادلا تءساذاف هلوقوررد
 ري فشلا هر دو هعفشلا ف ضرغلان اهمف لصالاو (حماوسف فلأب تعيباسهن ا عيفشلل لبق ناوهلوق) ةعيدملاةصحلا

 3 كلر 3 1 : 3 3 24
 0 هم ملف 2 أ تسقي ه«ةالحت نممت ىهوحولا ضب لع اذ او ىرت_كملاو ه-سحو نول اردو فقالخ انس

 كدب 3 سف مهزدفلأ, تعسسرادلان اريخأ اذا هنا هنأب هقعس|ىذلاهحولا ىلءدحو مل مل-تلانالاهاحت نك 53 9

 1 الدم 0 5 / نئءلس نال هند د ىلعوهد رثك ا وا فلأ ارتعق ريعشوأ ةطنخ وأ لقأب تعيباهنا ل عناو مل لا ىذرا 0 ووو. + اس - 0 3 - 3 9 . 57 امتار "فقري, | ناكئللذ نمرثك !ناكاذافنلاراثكتسال لسامتاهنال عمت مل تلافرثك ام تعيباهن لع من ةعفشلا كوب 9 3 وفل[ 1 7 ا . . : 1 ا[ 00 ها 7 . 0 .ءاه 1 1 مه - 1

 هيج |ارخ الافاماس”نوكا ال نيسنحلادحأ ىف هعلست ا ذكو هإةلادنع هلت ىل_عل ديال ملا ةرثكد نع
 0 / 5 فال نراقتمىددعوأ ليكموانوزوملك اذكو رخ "الار دعب وامهدحا ءاداهيلعل مس اعرف

 ان[ 0 لو كل | اهنا نايولوربن اندوأ مهاردهّتوقبذ أر اتادنال ملست هنا رثك اوافلأ هتهذ ضر»» تعساها معاذاام

 0 ىو سلم , هلال/ || نامح أو اذكوهتعفث لعووف لقأ ناكناواذه|ذكف ماسلا عصرتكاوا فلااهتعق ريناندبت عسب

 43 ف أمال ءاذاام فالخم هلوق) ىلب ز ورود هتحقث ىلع وهت نوزوموأ لكم هنارهظمم ضرع نهلا

 تاو 0 0 تعيب اهمال ءةواو ىوجرمستتلا هيفرهظ.الفرين اندوأ مهارد ىهو هِعقلا هم بحاولا نال( حلادعب تعبب

 اور رثكاواذن راج ةعف لم ضرعلاو اد.علاةعت تناكنارطتب جن ؟صرع أدعي تعيباهن نيت مثةيراح
 هوم فاأاهتعف هن اند تعيباها لعم هلوق) راشعاة عقلا حاولا نال لات لقا تناك ناو تكلل

 ىل زةعفشلا هلتدثتناساسقااو ناسةساوهو فسوب ىأو ةفين> ىنأ لوقوهو ( ةعفشالةرثكاوأ
 رس 1 اق سما - نا ل
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 (نيسلاعق ١ نا هلاعَز رحلا) و

 ضيقلا لق هعبب زوق اههدنءاماو عملا ىلع هل نالعالف لوقنملا فاك زوال ضدقلا لف ةدداعا

 اردعت ,ملاماقلطم فسوب ىأ دن :ءعسبةلاقالاو ةلاقاءاضريغن سيعلايدرل نال عسبلا ىبع هل نم عئاملااة
 اعبب هلعج نكمأف ا .هريغ قس ىف دردج عب نكتلا موقح ىفاضسف ناكن او ةفينح ىأ دذعز اعين هلعجأ

 ١ ىراق طخ: نءالعت ىلجلاهمضعتو درا سعلا لف ذركلو !نيلاسلا قرتش هالو عسمفشلا ى ق>قىأ

 ريغ ناكن إو هع ان ىل_ع» دربنا هل ناك ىتح لكل |قحىفزمسع ضيقلا لبق يعاايدرلا نأ ةيادهلا ا
 ناكناو (لصالا نمحسف ءل.ةنالهلوق) . ىهتنا هثحلطش ب و رلاو طرمشلارامخ ةلزنع راسو ءاضق
 لصالا نم ذحق هنوك-] ىذاسقلاءاضقىىلا جاتحال ضدقلا لق هنال ةءفشالف ةرادملا اك * اضقريضأ
 - 7 7-5-6 ع ةياشملا ع 00 ريغ ةربدر لسا يدوس كا اةصالكلذكو

١ 

 ع 4 ياعم نايتس 0000 # ١١ 50-7 2

1 
- 

 انتهت لاقو ةياالبترمث دكت ذي ناكف ةلردتمان لوقا (خاةيئاونا بلر ل در ا
 1 1 رهاظ نمدل ا اولا تلق ناف يوان دج لسا | الازع قالك فانهم نآلالاردق االل اق دق أ 7 0 1 07 00 0-١

 0 ىه 110 لإ لإ طمس قساجفدقع لب تاق, كلا كرت اال: ]دع :ملرردلا ب تحاضا لالا 00 4 كر . ٠ لوب

 .ىه 0
 4 اري (حمادبت 0 تيتا انو نزعت الوادم و ةعفشلاى ا مو, ا 1

 / | نيعيابتملادحأ ىلع دوش هلوق نم موهفملاداجن الا ىأ ( ريرقتلا تالموشو هلوث) ىوج نالطم لا كي هح 1 تح 1 /

 0 ةردقلاعمرب رقتلا لام ىلعداهثالا كرت هنا همالكل ب هللا نللا ع 1 .لا ناك اطرعش سدلا ١ كمر كذا ع 1 ٍ يرق |بلط ىلعدابشالااض:أو ريرقتلا بلط نسل ذنم ىلعداهمشالان اقرظن هم ملا 18 عدنا 4

 بوو 4 4
 -/ لي كلر” ا
 0 7 (دءيي في

 جرا ا لي .٠

 2 7 ه1 /ر ضوع

 لو
 "فب 0
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 1 ةلافكلا نا مصالاو ةعفشلا لطمتالو املا بحال ى د كل ذك عفشلا فلق 9و لاملا بالو ةلافكلا © 1١

 | نعاضارعا ناك هذهةلا<اوداهشالا كرتاذا هناف ناتأر ماو ل->روأ نال يدنا نابت يع ْ
 ردلاملاع 1 7 دلا فاك ...:هنال(حلا حلصلابو هلوق ) ىوج لطبتف ةعفشلا
 طش تراتخاو فلا مدغل | ةلرتىراخا هّتأرمال نينعلا لاقوا فليت راتخا ةريذلل لاقاذاهريطتو
 3 ' لطمتالىرخأ ة اور فوةباو رف ةعفشلا دل زنعاذهىف سفنلابةلافكلاو ضوعلا تدمبالو رامخلا

 اذكى عىنحلاص هل لوعكلل سفنلا,لمفكلا لاقاذا ىنعب ىباب ز للاملا بالو ناطقس ةعفشلاو
 || صا ازاحن كلا فصتير ادلا فصت ىلع ناك ولف (ضوع ىلع هلوق ) ى 0 طقستو
 أ ةلوهععدتصح نال حصل ازوال ثرح نول نمدتصح ؛ رادلا نمهنبعب تدي أ ىلع هحلاصولام فالخ

 0 در<وهاغاو لا فر رقتع سدل ع+ فشلا قحنال (هذر هءلعو هلوق) ةيانع ضار ءالادوؤإ هعفشلا هلو

 نال ىرلا طاقساو حاكنلا كلءو صاصقلان ءضاتعالا فالخب هنع ضوعلا ذأ ز والف كلل تح آ

 : أمال ثروتالو(ةمقتلاماضقلا لق عيفشلات وع :وهأو3) ىلي زلنا ف ررقتمءاشالا هذه هكلم ْ
 || ىلا لعتنااغاو هقح دس ريغت مو قانوكلا نال( ىرتشملاالهلوق) ىو جر مناك هنو« لطبتف هم ةلس# .ٍ

 ' اره هتافرصترئاس ضقناك ةعفشلاءاهذحأبو هضقتيفوخ سس هريغىلا لقتنااذ اك ةئرولا :

 ش هلوق) ىلإ نلا ىفاذكهضقن هل ناك همصو ا هعاو |هبومدعت ىضاقلااهعارولاذكو فقولاو ةريقملاو 1
 | عتعمم ةاملارام نال بيسلا ءاقما هتعفش ل طمتالرامخا طر اجب عفشد ااا انولو (هن عفشن امعش و ا
 مع ارمثلا ىلع مادقالامهنال هتعفش تلطب ى رتشملا ن معمغشلااهارتشاولو هكلم نععسمملا جو رخآ

 أةعفشلاب هتماهذخأي نأ هلئموأ هاعفشلا نمددعن وهن او ةعفْسلا لطمتدرو تلاطلا نع ضرعا ىرتشملا||

 | ةعفشالف اضارعا ن مضت هنالذخالا ق- تورث لبق هادتب انه ارمشولام الخ ىنائلاوأ لالا دةعلا :
 ٌ عبفغُسلا لعجولو ردو ىلا ز ضار ءالا]. .اذ هنال تاطب اهمواسوأ عيفشلا| هرأتسا اذا اذكو هنود نأ



 لسع 06 بف أم# ىللع)

 معي اهارتثااذاام فالنم اعراس راد تس انانتا !اونوذألاك ةعفشلا عاطل

 | هنوسن "نال, قواد الدف لاط الا ردن لطالب و رلارأ» + نال دال انهرام طقس المح

 ىلواعمفشلا نال هعفش أ اه ذخ اهل ناك ىوالار ادلا عيفشرضحا ذامت ةنزرلادوجو ىلع فوقوم

 كس هد.قبالةعو ةئملابهلاصتاو بسلا مادعثال ةعفشلاب م هاتان نأ سداو ىرتش نم

 ئرتشللا ىرتشاو نعم ىرتشملا نعنْملا عسم تا نأ ىلعهراد عابولو ىرخالا عب تةواهف

 طرغ_ثااذا ام قال هل ةعفشالو عملا زاحن دق عن داملان ع كردأا عسفشلا هل ند 2 ن اىل_عرادلا

 هسفنلهلطارتشاك هلرا.خلا طارتشا نال 7 ةفخاا ”ثيحم أر ثالث عفت ارامخا ىرتشملا |
 هرعغن 7 اان ق>أر اطل رهلوق ى ان لاراشا او ىلشلل هتدشاحو ىليز هعفشاا بوجو عنعال كلذو

 تهذم ىلعلب 0 |تهذم ضخ ال هسغتار | لا ىرتشملا طرتش اذا اسمف هعفشلا تول "ناك

 م عسب وراك را كا ق عسا ا لود نم عنمناو هلرالا اما امالا

 ا اوهو مامالا ىنعدرب لاكش | ن نع تاوحلا ىلا تناك ماو نوذأملاك هلوق.را 2

 ىرتشلا رام اهم قةعفشلا تنك فيكفهل كلمالرا .كاطرش ىرتشملاو ىرتشال كاتو ءئرايتعاب

 هسفن نع عفدلا ىلا جوحناررمضلا قة هرايتءامف ابق فرمعتلانصءاراسص ىرتشملا نا لاقي ن نأ
 ناو (حلادساف تعب واهلو5) ىريدلل ه ةلكشل مح اركي رخ ؟لاكشاماقملااذهىفو بتاكملاكر 0

 ىرشلا قلوه ىرتشملا لا| لس نو هكلمءاقبل ةعقشلا عئامللف دعب عثاملادب ىف ىهواومدج رادتعمب
 ءارمشا ايد ارتشم ار ادلب ةعفشل أي ةعم .تملارادلاد أ ثدحداسفل اريرقت كلذ ف لاعيالهأ كلما نالاه عيش

 مدععم ادساف* ارشد ارتشملا ضقن نم نكشه هةعفشلابةسناثلارادلا ذأ دعب ىرتشملا لوقت انالدساغلا
 ىرشاان مليش اقلاءارمشل | لقتنالمث ةعفشلا تق .ةول ةناقمّدقت ام قال ةعف- 3 ثااباه ذأ ىتلا فداسفلا

 (ادساواعيب تعب راد 2ع !! تخلوا وق زوة<الفمرب رقت كلذ قوداسفلا فصوب ع.ةكلاىلا

 ىرتشاولاك ةعقْشلا قس ىتس هناقداسغلاأرطاذااماةنانعلا ناك ادتبالا فادساو علا عقواذااذهو
 كاست عبد لان افرلا صدقي :لورادلا ض,ةوأ امهدحأ لساوأ اجساوت :-اضاقتب لفرمحارادىذن .مىمذ

 ةيقلادسافلا عيببلا ف بحاولا نال أمال ىتعد : (ابتع5 ىرتشملا ىلع بحوهلوت) ةعفشلا عيفشالو

 ءاثنيعيبلاىأب اهدي و(اض,أةعفشلا تيجو هلوق) ىلش ضيقلا مو ا هلل اإل

 هفرصت :ضةنرهملاو ةسهاكع سب ءااريغ اهج ا انا دل اهدا الاخ 0

 ابذىرحاذفوز ارفالا ىنعمابم مو جدع أ! نال( ءاكرمشلا نمب تعمقو اهأوق) ةيلال نرمش ةعقلاب د و

 دو هلوق) هداز ىزعو ررد جو لكيم ةلدادملا ىهو ةقلطملا ةلدادملافالاعرمشت ل ةعفشلاو ريحا

 ا مسف نودي و مف لكعمذبخالا هل ناكعيغشلا لسيلوأو (ما عيفشلا
 0 هحو لكزم مفارش اوهب ٌورلارامضدرلا نال (حلاة يؤ رراهلوق) ةيلالينش مّدقن كرام علل

 منكل ءاضقالب دعيت د رز كا قود عت كلاود كلذكادش رباك طقف (يعلاب قاعتب
 ل ىوحلاديسلا لاق عمم جلاب قلعتم هنار ددلاةرامع

 طرش همف ىذاقلا ءاضق ناف س.علايدرا فالك هف ةعفشلا بتال ناكامغ 5 ييتولاو رواد
 دعب لباقلطم عفش اءذعالا لا طر الااد زرق ندا يكد لاقءاضقلاناىل !ء هعفشاابو>و مدعت

 أ ضرقلا نمب اذهىف قرذالوهلوق) حل هريغو ىفاكل ىف[ كل صالا د نم حست ضرلا لبق هنال ض.ةلا

 ةعفشلا بتال ث يح همدعو ضقلانمب ىذاقلاءاضةب ناك اذا ب.لادرلا ىف قرفال ىأ (همدعو
 ىلا داع هنال هعفشلا همقف*أصقتب ن نكران ضن .ةلاذعي فعن درااامأو ل - الا ن زحف هزالنيهجولا

 درا ةدارعو هلوق) دب 7 انملا| ن نءئىدو<ح ةعفدلا هن قلعت ادي ءا ا ةردكلم

 راقعلا عسنال دلو لعاذه مقتس اهغاو لب :بزا لافتا دحر [كرودتل ادا ارم ىأ أ سلا



 كوي /

 هل
 ا ىخ يو م 2*5 : دروب 16 7

 2 0 7و

 داي وجي 0 دار 14

 ةلدانم هال ةعفشلا تدثت ثمح ودعت و ادقعلادنءىمكاروااهاثمروعراقءلااهع انولام فالح عضملاب أ

 1 رهععسبلا نان ضرتعاودياذعلا ىفلاق ىلب زرهملا نمهتمذ فاعل ديراقعلا نماهاطعاامنال ل اعلام |

 طقاسأا ىف هتلاهح نانو امولعم نوكي نازاح هنأ. س,حأو دسافل!ءارسشلا ىفةعفشالو «تلاه<دساف لثملا |
 وهو هقحى هلام ةلدانم هنال (متافلالا باصااغ هلوق) اهملاتضفاامهدسفملاوهعز انا اىلاىضطفتالا

 .: لصالا ىةعفشالو ه.فحاك ذل | طرشن د سف الو حاكشا طفلي دةع اذه عسدات هيف عملا ىنعم لوق ١

 6 عملا خف نم ثلاثا ءزحتا) ماس

 1 دم 6 - ا 2. رق - 1

 رارقلا د نمهلامل ةركتملا ضرالابءانملا عيبا ذااسعت هل |ق>توشب<رصتلاك ةصرعلانودد

 لباقموهو لةلارول ني.عت هنال ارهماراقعاذ ضر تر همريغباه- ورتوأ اذكو (ارهم تاع> هلوق) ا

 ارادعاب'ذاث راضملاناىرثالا ع.تلا نود: دوصقملا ةلاسملا ف تءرمش ةعفشلا نالو عدلا فاذكف
 امو (ةرجأتاعجءاوق) ىبابز هفاعنات هنوكمل ب رلاةصح ىف ةعفشلا ل املا بر قعسال ع رامفو
 هلوق اذكو ضوع ظفل طاةساهءاوصدرحالا ضوعهملا اهعف دي رادبام اجرح أّسانأب هلوق نم ىتمعلا ف

 ع - ع - . . .٠ ع 4 ٠
 0 ىأ ل يقامو (اراداةزجا لعج و ةيادرح سا نان هلوق) هءلا يعقد هياوصايمل |اهعفدي راد ىلع اهعل اخ نان تجاور فل | 2-لا

 ا ا ل ل ع ل ع ا ا هي ل يح م
 || ضوءواهلوق) ىزع همعوناكريوصتلا ف طرشهناال ليشتدرحت ةرحأة سم ىرنأر ادأة وجار ادلا تلعج | حبر ةهئررإ تهمل
 ' لوق.ناهنو وصوكلذك تسلدوقعلاهذهو ل اسما. ل ملا هضواعم ق تعرشاعاةعفشلا نال (قتعا كان( 000 "فلزرب

 13 ب ىفاشلادنعو هلوق) ىوج ىلوملا ىلا اهعف دق دعللر ادل !نالذ بهوف نالفرادب كة ةّدعاودرعل 5 لوم ١ تير 1:

 اذ 0 0 3 0 6 .ف نرر ' , ىك]

 1 م-.ءلاف اهاعدخ الار دعت دنءا مع دحلان فه دنع ةموقتم ضاوعالا ذه نال (ةعفشلا| مف داير دارإ/ب تجا(ن م

 ١" هنال هلوق ) فرصتب هريغو ىب ز موةتمريغ قتعلاو مدلا اذكو ةعفشلا ق-ىفرهظ: الف ىرورضةراحالا دي ١ 0 ا ا ل ل وأ 0

 9ك 2 2 ع ٌّظ 2 1 2 5 اح 3

 لوقنواىوجنأكلاريمد ريمغلالء<ناالا رادلاىأاسهنال ةرايعلاباوص (خلا ضوعب تيهوولا) نى” ميز رى
 اذاهناق ضرقلا نمديالو ءاهتنا عساهنال (ةعفشلا انف تتملوق) راقعلابرادلا لب وأتلريهغلاوذ :. فل 500 0

 ١ 1 هني
 ةشضاطوسملاف وانض اتمام عيفشال هعفشالفمهردفلا رح الاهء.سن ا ىلع -رارادسهو < 00 /او

 ضرقف مهردفلأ ضوع ىلعارادبهوواف لكلا ض.قاذاهل بوهرال كلما تنثتامنا ضوعلاطرش | ”دعزب : دو 0
 نادل ناكر "الا وعلا ض,ق اذا تح لطايوهف ةعمفتشلا عفشلا ل بمرض الانودنيضوعلادحأ | < . هيرو كارو

 ردودنانعءادّدب ا.ه هنالاعت اش هضوعو توهؤملا وكم ال نأ ديالو ةعفشلابرادلا دأب ا 05لي 2000 + هي
 ملاذاام فال

 0 عوجرلاعنتماف اهملغسنا هناألا ةقاطم ةمهام_مممدحاو لكنال دقةعلا قاطو ريثم صوعلا نك ىلع 0 . 5 تا

 0 1 3 ا | 1 0 . كن 0 اعلا 0

 )ا تب ةياا20 ادهكل تمهو ل دول دن اوعجاواد ىضذوعت نا ىلعاذه رهو لوق. ن اهتروصو 1 0 ف ب . . هورإ

 0 منان لممهل ناكنا ضوعلا لات حتامنا بو هولا فت. واذا ةعفشلا نا لعام فاتاغا نعىوج تايزمر>دانو 1 1
 0ك 3 .٠ 000 05 0 0 1 550 همم

 3 نافهلود) ىن. ءدكلمنعاهجرخالهراستنال (عئابلار اخ هلوق) ىربدرادإا هع تمحو ن 2 بام ا 5 :

 .٠ 1 5 0 ع 1 | 5 - 0 - 5 و١ | - 1 1 5( . ا

 : قرانا طوقس د نعمباطلا طرتشي و عناملا كلم لاوز نع عتاسملال اور (ةعفشلاتمحوراخلا طعسا || 0 0

 1 - 2 06 5 0. 20 - 1 7 هير( ' || ىرتشلل رابخاناكولز هلوق) ردو ةراذع عتتو عسملا دنع ليقوثالذ دنعا.دسرمد» عسلا نال معلا 0

 || لدي لوا ىرتشملا كلءىف لخد له هنأ قفلت اامناو قافتالاب عئاملا كلم نءعجرخعمانال (ما ا

 ت.جو دي ز دق ديز نمهراد ع ايهنامعداول هنا ةلالدب هكلم نءعئاملا ةس.غرب بحتامتةعفشلاو |

 امنا طرششلاو طرمشأ ادالا تدذنال طرحشل ارار نال عفثالرا.الو درلا نعىرتثازمعأ عسسلامزراملا |

 عئاملا نال ةعفشلابدخالاهأ ناك اههدحالرادخاو اهمنح رادتعيباذاو ع فشلا نود ىرت شا ناك :

 نإلعيبلا سف و وراحت طقس و ةعفشا اذ أ, نأ هلف هلرا.لا نا كج نا هكسلم نع عملا جراما
 || هكل ف لخد عملا نال هلرامحما ناكر اام_هدنع ىرتشملا كلذكو عسسل هنم ضق:ةعفشلايدخالا
 ىكج» كلذومربغ نم عسملاب قحاراص هنالةزاحاريصبق عسبللا اراد د الارربصت هتالامه دنع

 هدم عفش اهذخأ اذامثى رتشما كإمىف هلوخ در كس ناو هك.ام نعه>و رخب هفارتءال ع فشلا

 دعا حمج 2:

 ىقاقوسال



 سلال (نك .هالئمىلع)

 0 نالا نا ةليكتلا ف ىريدلارك ذو ىهتناةرواسجم ار اوةعتس' للفسلا قد رام ريغدقي رع

 | هصرعل اكو هفدنأت م عضولا ق- نالاون قس امناو ماودأ اهو ىلع تسال هنالولعلا ةعفشلا دوحو

 ا |عيباذااعف ةعفشل |ىح َت توق دعي امم اذهولا

 كا هلوق) ههجو نأ. رهاظرظن همف ةصرعالب اعرب لو ءانب ىآلو فنصل!لوق نم أ ساعلالدتساو
 0-20 لقب 2. الا 5 هع تال ىفاشلا لاقو هلو ن م قايم اعم َّك قالطالاباده يلا

 00 0 كير راها يع لرياض ل (كلمهلوق) ةياثع !!ىاك هعيضوأر ادنملصأ أهلامراقعلاو همسقلا

 3 0 00 (ضوعالب ةمغا نعزا 0 الماللاديدشتب كلمنا نمىوجاد.ىل اهرك ذامو ىتعلا اك
 ٍ ه5 3 مفر وعور هلوقلوقاو ىوج كا ذكس ل و طورشمريغ ضوعلان كولو ةعفشلا أ مق بحت ضوعد هما نا هموهفم

 ١ يا 3 عقدإهدنعا منال (محانوسل |ىلقيالاهت ةعفشال ىفاشلا لاقوهلوق) ضوع طرشالب ىا ضوعالب

 ماب 0 / مالكز مرهظ ىذلاوطقف كي رسشلل ىلا .هدنعرإ ل ةعفشالذارردراو<اورس عفدلاتدنعو ةممقلاررض

 كي نإ 1 همه ررض عفد] هدنعاهل ا ١ ىترعلا ةرا.عومداز ىزعم ذاذك ؟ماسقلاةوحا عقدم لذ :ءروذخغملا نوكيانزلا

 كلا هجري م ا ءاوق) مو_ةلاءكلذأ صاسدتاالو ماودلا ىل !عراو 0

 (كيب | خف 0 2 هملع هلو ةلرد ماعلا ىلع صاخلا فطع نههدعبام نوك.فر اقع سدلامنوكسلاب ضرعلا (ضرعىال
 82 9 ٍ 200 الو : 5 راقعلا ق سأم .2لاق الح - ىل-_ع ء صنلابتتمث قمل نال امثاحو | عبر ىفالا ةعفشال مالسل اوةالصلا

 1 5 0 / 1 مودي [مكهيقررضأ |مو ءدياللوقنملاو ماودلا !عراو# اررض عف دل تءرش ةاهنالهءلوقنملا قاحتازوحالو
 ل ب كب ١ مودل هلع اوف نغير د كلما لا وا ناسا ,نال(نفسلا ف تيثثكلاملاقوملوق) ىليررافلا
 1 6 نع هعفشلا بحتو مص لفكر ىو وو (ةصرعالب هلوق) ىليز طئاحواعد روقالا ةعفشال
 كيم 3 د بيقالم الا عسب زوحاغاو زوبعالضرالا عيري دل عمأ الا ناتياو رهف.تح ىلا
 ا كولمملا عابنال ىوتفلا هءلعو امفوف وهو ةعفشلا عبفشللو ز وهنا هفذح ىلا نع 0

 ” أ امناةعفتلا نا هدافمن اق خالو ىمدقا ةمالعلالاقءريغو سدنللاب زعم ةنصشلا نياءركذ ذاذك
 53 7 هككح نوكك.ف عسب فشلا ق> تو.”بحو ا مقءانبل در نا ال ةكولماهضرانأد ,لوقلا ىلع ءانب تنث
 0 م || ق-ناذ حرص ريغ حلا فلانعمكح نوكف ف ىسدقملا لوقف ىوجة شالا نم هريغ اقلاع
 1 ىلا ءوتحا / |مامالا نعت اوزافال_ةانااض؛ ًاديفيو ضرالا نءادرحم ةكمرمغءانبلا عسب ف تدي ةففش |

 هد روم# و ةعفشلان ان م هيخملا م هريعو ىس دق |نع ىو#م اهل -ةنامتلت ناف ةككءانيلا عسنل ةمسشقلاب

 ما 4 03 مالكذا ةفلاخما لنالتلق هص .رعالب اعبي لو ءانب ىفالو فذصملا وقل فلاخم* انيلاد رحم ىف تدشن

 ملل“ 6 ءانملا عامف لج رلءانملاو ضرالا تناك ذامكرارقلا ق-ءنمل هل نان كسلا ذل للم ا
 ىدرا ارقلا ق- هل سدا هدحو# الاى 5ك اهل نم منا هعفشأاتو مدءهدحوذ ضرالا نوديهدحو

 ءانملا نوك.الف كلذ 4 ناك هلا علقب ضرالا كلام هنلا طول لب ةداعالا ىح هل نكعمل ءاستملا طقسول
 لعلو#«وهذا» ربغو ىسدقملاو ركح زامىانمالف هعفشا اه. تدشالفر اقعلاباةءمةروصلاهذهىف

 ناكن أبر ردللاب زعمردلا نعدانمدق ىذلا لاء لا نمدافس امرارقلا قح ءانملا كل ا ناك اذاام

 ضرالا ف قمل اهل نم كل الو :داعالا قح هل ناك ةروصلاهذه ىف هؤانب اةسوإ يح ةركت ضر اهءانملا]
 راقعلاءاقفمةروصلاهذهىءانملا ن وكر جظف طقفركحاب هيلع باطل اهل اغئاو هئانب علقب هيلع بلطلا
 ضرالا ءاسنملا ىفةءفشال هنأت ىتفانمأط لعب اذنهنمو هيف ةعفشلا قح توم فد ب ههم_ثالف

 هنا|تلعدقو ه هس رعالب اع لكتو »اب قالو نما لوق قوش اون دز دقمإل ذا يروا ا

 نههانرك ذام ىلعكلديو م هم الكسب اهقمذوترارقلا ق-هلنكيلاذااجديق» لب هقالطا ىلع سدل
 والوحي )اف ث.حراقعا اربع ىف هعفشلا بحالو نئملا ل وة دعب عملا رش ىف همس رق نبأ هرك ذامديسقتلا

 ام-ةرارق ال هنانهل“ |ءّدف حا ةصرعلا نودنام ةرارقالاه ال ةعفشالف هدو ءانيلاواهدحو للاعب

- 



 (نعملا عش مخ 5 نه ااغلاءزحا) مام د

 عوج رلاف(ىرعشم اوأ عئابلا ىلع هلود) ىلال ئرسدلا ىتعب دش مش نب وصت ن عقعمسا هنو لاقان ع

 عودت أف هدب نمهذخأ اذااهذ ىرتثملا ىلعوأ اعدام ا اذااعف عا لا لع جلاب
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 | نعوهلوق) ىنع ةلاب ص قنا« ع حر بالو هانعم (سرغلا اوءانملا ةعقب عح رمال ىأ 0 ريضتللال فيو 0

 ش ” وره قرتشلا نأ هاظأاه>و ىرتشملاو عثامل |ةلزئم الرمق هملع كينغ هدال ( عجرسمنا فسوب تأ 7 0 00 7

 0! 00 نك رتسا ا نم عيفشلاقح اطيل الورورغالو داع اد مو عئانلا ةهج جين 1 تىردلإ 5 الاي
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 7 | رك ريغ نه عسمملا ف نالخدب ىىسضرالا ناعباترعشلاوءانبلا ىأ امهنال(خلا نق !!لكوهوق)ىلينأ 7 1 011
 3 ١ ضرالا ضءب فل: اذااممال*2 نا مالي ةدا ارههروص !اهذه قاهعم د ' انفو ند أ نم مّئثامهأب اقيالق ىو تب 6

 ضقنهل ىسملوءانملا مدنا ادا انه لصالا ضعي ٍتئاغلا نالهتصخم 28 نم طقس ثءح فقر

 نم ٌملاممقشن ملا ضعد طوقس ن هذي الق كلل ذ ن عدن طابت تاي م ىسر رمشلا نمالو

 يرانا نما رون ىنبعدحالا موي ضقنلا عفا ىلعو د2- ع ا مونرادملا ةعق ىلع
 5 3 هلاصقت ١ لعقاك

ال عماو لاو عداوتلا !نموهذا ةشلس دع ىلإ نمئد د طقس مل ْ هيف 352 إو 8
 ةعفشلاذخالابو نم لا نمئثاهلب 8 

5 1 

 0[ ردنا نمئش هل'عطقسالو ض.قلا ل قاعبت لخدام كلهدقف عيفشلاىلاةتفصلا تاومت تام نإر جر 'اذل ةسممإ
 م 8 مْئثهلب اي ت3 راصاذإ ع بتلاوةفالمال يوفر د 500 هصرخ ءاادصخو 1 1 /توو 0 6 1

 اهنييلطدقعلاموءان ءلاو ضرالا ع5 ىلع نع !امسقمفةرواهمةف ان ”ارهمف ك الملا نال لالا فالخينُغلا

 ذحخالا موي ضدتنلا| ةعق اهمفريشعب ُثدحاسق انض قالا ناكو ةسعمب مده ذا اامودو ىلوالاةإٌةءلا فال

 نيتلثسالاءجار لع نان < (ءاثن اةلوقإ | ىنعم اال يجاا سقوتسمللا

 ةصرعلاةصحذخأوكرتءاشن اوءاشنار ادلا تن رخن اند !| رحب ,عيفشلااهذ أو ريدقتلاو

 رسكلازوح 5 (م ل ضفنلاولوق) ىوج كرتءاشناوءاسثنا ءانملا ىرتشملا ضةننا نول نم
 27 كح تامر . ( -ه م
 1 هذخأب امنا عيفشل انال 1 ومان لاىأ هلوق) ردلاكءريغو عمم رشف هيلعرصتقاو نال 0 (ا وزب

 وغفر كح زر, فورعم ل أ (الختو هلود) قمع لافت الاب تلازدقو ه هصر لل ةيعبتلا قبر طا لكبرهلو 1 ا 0-0

 سنجل ف نالملا- اك ذل عب فسوردقوةيواخ للاعتقال ١ ورععنم ل2 ىلاعت هلود 01 0 نو

 ٍ هلوحتد ىلع سن ارو أوق) ىدنفاحون تاقسايل لاو و ىلاعت هلودوك عملا ى :ءهدارذ الإ ع هتلالدل هي كا

 ١ اذهو هلوق) علا فهطارتشا, علا لاق اذهو لا | فال عتب سدلهنال ركذلا نودي لخ ديال هنال يزل اعريجرإ ن4

 لكبر غلا عمذخأ ىأ هلوق) ررذرادلا ىنءانملاكر اقعلل عتب اكلاصتالا راتعابهيال (ناسحسا 2 . 0

 صدق لق عئاملا دنع ىأ دنع تداوفالماح ىرتشاولاك هملا ىرس عسدلا ل أعين عم هبال (نلا

 | مادعتال (نياصفلا رماد خيال هلوق) هداز ى نع ضارغعا طوقسىلاراشأف انش طخع اذك ىرتشملا

 | نع طقس ل والا ل صفلا 4 ى رثشملا هدح ناو هلوق) ىوج لاصفن الابد _تالا تقو راقعلل هتعمل

 ]| لصفلا فال هتاوفب هطسق توفمف نوْلا نم طسق هل ناكسف ادصق حس )اقل دهنال (للاعيفشلا

 00 ا ل انما الذا ىناشلا
 هولا . هاد

 1 4 2 تا
 ا ى 0 ع ضر لا . دق ادززس 1 000 ذاكعطقلا قاطمةهعملارذلا ا :

 51 عم 101 و يصح 2 00 ادن 57
 3 ص 2 542 كد اسم ب 0 00 د 7 إ 3 ل تةالامو ةعفشلا قاف ب انو 9 : 1

 2000010110 0 0 ا و ا ع و ا 8 1 55 : 7

 همكح ىامورأ ءااورت اعنا ةيارخ و تعب ”:اهنالادصق ىأ ( منا 9 يقل ياا داوت) | ل

 ةدلالمتريشلا فل اقراقعلاكولعل |ناكسف ماودلا ىلع قس ىلعتل |ىدن الرردلا فول علاكراقعل اى ىأ كا

 نك 1 ناو قوقحلا ىف طباخ هنا لعقد رطلاب ةءفشلا ند لقسلا قن رطهقد رطولعلاناك نا

 ناكتنا



 ماس و (نيكبمالنم ىلع)

 تشالةماونوأ ةحارم لوم نم؛هارتشاامعادولا ذو بلاطل اهقعسال هلا فصو ناكولو بلاطلا
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 ةعاعتم هتعفش نال عر ليت بيرل دش 0 ىناقتالا ه 0 0

 نوكبناوذب الو ىباي زل ناك ى ذلاكنمأملاو ىلشل اهركذ ا ذكر رخدقو عئاملا كلمنع جورب
 ةفرعم قدر طو طوساملاىلاوزعلاب 0 لانسان ءروةعفشلا تالف بلادسفت الاواممذاضد ,أعئابلا

 لس ياولو د اتخلا نعرد يرتشلل لولاة ةفاتاولو بات قسافوأ لسأ ىذهلا وجر لابريزتخاورخاةعش
 نال ةضوسةمريغوأ ةضويقمرادلا تناك أوس ع ءلا صضقةنا ضصودقم ريعر * و ند اعتماد - -

 ليقدنعلا كإهف ديعباراد ىرتشا اذاكع- هدلابتم>و اهمال ةعفشلا لطمتال ن نكلوابمشبق عنممالسالا

 ةياهت عم لب زدعلا هوق ا ةهتعفش لطتالو هكاله ضعت تح لا ناك صقلا

 ةيراحريغانماكحأ ن الاهلهأ ل-ناوهل ةعفشال ماه عمفشو ارادبر“ارادىف للا ىرتش !(عرف)ا

 ريزنخلا ماقمالرادلاماقم ةعاقانهرب زن اهم (امل-هولامهتعشب و هلوق) ىلناقتالا نع ىلش اهنفإ

 لاقب انعاباوجرهملا باب ىلن زلاهرك كلا ؛اوردرمثاعلا ىلعرورملا فالضاهكملة مرحبألاذفو
 نوكتتاسغارب زنا ةعق نا هلوق نماهكل الو اهكلت اسللزوصالف 4ك عل *كرب زنا ةعق ذخأ نا

 ع !ةلّثهىفوالفهريغ نعالدب تناكولامأ حا اكنلا|ةل شم ىف كريما ع نءالدب تناكول ن اهنم 5

 ل ا .ءمحاه نوكي الفرمغال ريدقتلابلا ريصاتاو ةءوفشملارادل نع لدب رب زن اعف
 اردلا ىف هلوقوريزتنخلا ةمئال لكلا جماح بحرب زنحت ىلعاهج رئاذا هنا ىلاريشب حاكدلا ل سه فاك

 توست : لك (حادصر 0 0 نمو اهل اتصالك .حىأرشاعلا ىلعرورملاف الكا

 ءانبلا كلت عيفشال سدلق علقل ؛صقتنت ال تناك اذامأ علام صقنت ضرالا تناك ذاع فكالراخا

 اريعخلا (امهعلق ىرتشم!فاكوأ هاوق) ىرب ريد نيعوملةم بصاغلل اميتعق ن 2: نأ كلامالف علقلاب صقنت
 ىدنفأ حنى || هلوعفمامهجاقو لالا ةلوعفم بصن لاب ىرتشملاو عبفشلاىلادئاع فلك رعايا
 اج ا زلالاق اضءأعر لاف سامقلاوه علقلا ىن :هاذهولاق
 أنالرخأتلابر 0 -يفشلا ىلع سدلو ضوعري غنم علقلابىرتسئملا ررضتبالبككح ةمواعم
 أرخرتكصصاهالطواةرشك كارلا اينمتدولانعز ارتج الل سرغلاو ءانمااردسقتلا نا ملعاورجأب كرت

 نعردءاث 0 ضقنرذعتل غ. .يلادازام لصطا ل نب ؛ عيفشلا

 روض نهنوهأ ةعقلا مازلان هررمذن ال (حلافاكيال هنا سوي فأن ءو هلود) ىدبهازلا ىواح

 الب هقح لوز هنال هبارارضا علقتلا ىرتملا فءلكت نمد#و ةقينوأ هلاقاعت نا هنابب عاقلاب ىرتسشملا

 ارارض !سرغلاوا ءانملاةعق عم هنمب اهذخأب هنأ ند فسوب وبأ هلاقاعتو قو سدس صوعل وأ ضوع

 كل مى ل خدر هنالل الار رمذلا ن حا ورتعلا ااذه ٠ 0 !ىلعودان زلاموزال عيفشلاب

 | مامالا لوق هجوو هيلاريصملابجوف نب :ررذلانوهأ ناكف نُملاةدازر رضةإب اقع ضوع عسفشلا
 | هلعفام ضقنيف هتهجن ,ه طبل بترتغ نمريغلا قحهي قلعت ل ىف سرغوأ ىف ىرت .ثملا ناد<#و

 قاقالا متل انك الث حادسافى رتثملاوأ ل نودوملا فالك نوهرملا ف كلذ لعفاذا نهترااك |
 و ثلا قسما فاكو ىأ (تقعاف هلوق ) ىربد عئابلاو بهاولا ط1 ست ىلل_صح> هال

 . . ( ضرالا تناكاف سرغلاو ءانبلا عاق رو سرغوأ فءاذا بصاغل < ىزشلا لعابدج غو

 5 افك هباغلوالاةلالذإ ىناثلا نمفذف ىرتكلاءانب ىقهمّدقاعءافتك ادرك ديانا امهعلقذ



 (هلرإب جو 5 وإ راج 7

 كت

 0 (نيعملا تف نم كالا ءزجم ( لق
 لكلا ىفتدثت باودلاو ديسعلا عمراقعلا عاب لاق ثيح هّسشرف نبال عملا حرم ف هرك ذامهفلاصالوا
 ىو ةثئارح اهل ؟تاودل انو نوقارحاد_.سعلابو ضرالا صوصخر اةءلايدارملان ال ى-هتناراقعال اعبت
 ىرخالانود:ه-اوذخأ هل سدل ةقفصد >اوامهع.فش نيرادىرتش لال نرمشال ةسناسمهولا حرش
 نءاهصذاع ةد-اوذخأ هلرفز لاقو ندلبب وأ ندةصالت» انناكحءاوس ةقفصلا قد رفتل
 هىور و ىوتفلا هياعو يمعل |ىقاهعفش امن خأ هل ةقفصاتعسدق و طةفودح اولا عفش ناكولو نْمْلا

 عئئافلاهنعهأربأ ىذلا ىع-لانوْلاب عفشلا اهذخأ ف ىأ (نكلاطحالهلوق) ىهتنا لكلا ذخأ
 الفد سافوهو نمالباعمب وأ ةمهناكلا قل اول هنالد_هعلا لصاب ىقدتلن ال لكلا طحن ال ةملالمنرعش

 دقعلا نال هلوق نمر ردلا ىفاملافالخةرابنلا قاد اق هنوكب حرصا ذكو ىباب لا فا ذك [مومف ةعفش
 نعتوكسملا كح ىنهنالادسافن ركحر هناباوصلا ةلالترشلا قلاقاذةوالطاباعس نوكم دمنمح
 " || هكشنءلقنئهاش شلات ءأرم ىعدملالا سل طحانالتدسجو ةمممتلاذا ه-نم قرأ لب هنُم
 ' 1 نّولا ن ءتكسواامأ نهلا ىفناذااملطابهناو نمالب اعبر مدن هنال ىتعلالوق نمدارملاناىربوكلا
 لظانوهف ىنناذاامأ نولاك نيالا نوكنالو ىذارتلا هطرش عسملا نان تاوحما نكع و لاق مثدساتوهف
 ىهناءايفنوأ نقلا نعاس ءاوس نالطرلا محق اريج ةعفشلا ذأ, ع..غشلا نالا-ه علا فالخ
 لبق هيلعهب قدصت نا ليصفت هيف ةعَقلا وأهن ع فشلا اهذخأب نعلانى رخذملا ىلع عئاملا قدصتوإو
 ريغصلا ماجا نعىوج هدلعهي قدصت مح هلك نْمْلا ضف نوكيناالا ةقلاب عفشلاهذحأب هضيق

 منا قةلاول هنايدةعلا لصا, لكلا ظح قاتلا مدع لاء نم رردلاو ىأب لا نعقيسام (ة)

 قدلنال لكلا طحناث.ء>وهصنامانذش طخ تنأر و ةكالينرشلا نعدانمدقام ىانسالف ىننلل لملعت
 (ةدايزلاالو هلوق) ىنهتناءاث نادقعلا نع ىعدملا نول عيمجت ةعفشلاب ذطخالا هلف دقعلا لصا

 ىذلا ن لا نمرثك أب عبفتلل ةعفشلابىذاقلا ىذق (عرسف) ر ردا, نوداعذمخالا عيفشلا قاقحتسال
 اذك دقن سدلامءارلانوكسو نيعلا فب (ضرعد هلوذإ) زوال فشلا هيىضرو ىرتشملا هيىرتشا
 ريتعتو ( هتعقب هلوق) ها نئدقنلا ىوسْئثلكو كر و عاتملاض ردلا سوماقلاةرامعو مهضعت هطبض
 هيا واكسااممامالا عي ( ةنيدملا لأ لاقو هلوق) عفانلا ن عىلشفخالا تاو ل 1 و هنعَف

 نماهذخأ ناو ىرتشلانعنذلا طقس عئاسلان ملاح نهب اسدذخأ ناف (الح دول لاحيو هلوق)
 الوهعغناكا ذاامأ امولعم ل خالا ناك اذا اذهو لب ز لج وم ندب ىرتشملا ىلع عناملا عج ر ىرتشالا

 لجالا,ءارشلا نال كلذ ل نك,ملاهذخ و نذلا لأ انأ عسف ثلا لاقو كلذو و سار دلاوداصحلاك
 عيفشلا قو هلوقوةريحذللابزعمتراغلا نعى لش دسافلاءارشلا فتشبال عمفشلا قحودسافلوهجلا
 اوق) عناملال اوزلسرغوأ ىرت تملا ىت نان سف قح طقسازاال ىنع دسافلاارمشلا ف تنشب ال

 هةعفش تلطن لجالا دنعامملاه لا ملط نع تكسو نأ الا عمغشلا بلط: ملوأو (لجال | ىذ ع ىتحريصتب وأ
 ]| توب”دعب تاطلا نعتوكسلاو لاح عب ناالاذجتالا ى> هل ناك اهو تدثدق عيفشلا ق> نال
 " [!|لؤل- ىلا هرفخأت ةعفشلا لطمتالو كإَةبلط اذ هنالرظن همضورردلا ناذكح ةعفشا | لطب هقح
 أهي باجأآمو ةيلالترمتلا ىف اذكرش هريدقتل دع دنعالو ةدههار دق: لهنال مامالادنعال لالا
 هلوقب نالطبلا ل عت ةانأب رب رقتلاو ةمئاوملا باطلا ن "الا باط لولو هلوقب دارأ هنأ نم مهضع
 | هق-نال اه ةحتومثد_عب ىلطلا ن هتوك-لاو هلوقاضب أءانأب وتد دق عسيفملا قح نال
 كإةلا بلطبلطل انهدارم زا ىذتقب تدئدق هقحناروإلعتفرب قتلو ةنثاوملا ككطفعت تنثاسعا

 هنا ىرتالا نيدلل ةفص ل حالاو ئرتشملا ه,كلت ىذلا نئلاب الا تح عسفشلل ال (كلذهاهلوق)
 قى هطارتشاةدةعلا مزاول نم سدلو طرشلاب تدم. ل جالا ن ااذلو لج وم نيدو لاح يد لاب
 ق>+ندلاو بولطا| ق- لالا نال نيدلل فصؤ هنأ مالو ع يفشلا ق-ىفاطارتشا ن وك الك رتشملا

 تلااعلا



 ع (ني كح مالنم ىلع)

 هس 51 ذامكلذوكوارعْئل طاش ىلع ناكن اك هك اله فو ا هل خد ىلع ديرب هجرخ ناكوأ

 ا رهاظلا |!نعفنصملا مالكل جاوخا همق (ب.علاوةي قرارات ن .هدحاو لكن مىأ هلوق ) ةققذلا

 ا هيام ثدح ندع 2 زلال -ود[اكس.علا ىلعادئاع ىنعمو اظفلريعظل ادارف اوهوردامتملا
 50 اراخن ةوعأ ارمأا طارش | ىلع بتر ينالف مح ريغاهل.ق هن قرارا طاقسانارعدقو تنعلا نمىأ

 ” ف نعت اب س دل ىرت لان ال هذمةءارم || ارش الو ىرتشملا هنو رب ١ طقس الو ناوولق ةدئافةيؤرلا

 م0 نير حرش ىف عتوامو , انضشورك ذاذك وأ ناك اى زلا اك هقح ف ءتيوئرو هليرش لمسالف عزيفشلا
 ا / 1 7 عل حا ىرتدملا نال هءاوص ىرتشملا طاقسال هقح طقسالف هنع باني سدل عيفشلان ال هلو صىنرعلا

 تضرر كفالات ركتماهضعي قوؤحشل هنلا ضع: ىفاذك (لوالا نان ع.ملاماست بوج ورك هنالدلوق)

 ديت رادلاتناكاقاامةدمقمذلتئاوالوأ رك ذهناف هناا 3 رع عد فش :لا لوقوهرالو روك ذا لوالا

 "هرب / 0 7 ىوءدلاونييناجتان 1 الاد-واذااهف 0 لامر نالوا انه الو ىوع ا دوعتل او 2 !اوةضو.قما

 دز رلاال 0 ! !نضتلا دي درواماد م 0 لف اركتم عم فدل نوك داق شع سفشلا لع ىعديالىرتشلاو نييناحنا نم
 سيب / ىرتش ؛اةخاب تناكتاو عمنا ارثك ١هتن نال ( عفاف انهرب ناو هلو5) ىدع سامقلاعنتمات 5

 1 0 ) 3 حولا اةنيب ناف ىرت ملا ةندب الخ ةمزلم م..فشلا نيب و مازاآلل تاندملانالوروصاتاش اك

 ريخع لد دى حفلا ل ىلا دب تانقاذاو هيلارادلام 1: ىرتشملا لع بجو تلد واذا

 1 8 7 يلا ةندملا ف سو ىلأ دذعو ىتد ءلاقىذلا (ما ىذا كل هلو ررد كرتلاوذحالا نمد

 :١ 7 د
 0 7 كس الاو ل دعالاب كت كلامدنعو عرقي احرنعو ىرتشلل لوقل اوان اح دكا و فا ||دنعو ىرتشل اه: اد

0 5 
 - ير ١' . 2 هموم ملا توا نم قيساما + 0 هند“ ماهل (ى قىريسشملاك لب كم لاهلوق) قشاولا

 ناك نارمالا نال ( عت داملا ل اق اهددأ هلود) قع كرس ءارتول م.يقشلا نال ةمزاموغ ىرتشلا

 تعبر 0 0 ط>و لقالاهاوددن ىرغشملان نعاطح نوكي ىرتشملاهلاقاك ناكن او هيدذخأ» عا يفشلاف عئاملاهلاقأك
 5 0: كل 0 طةؤىريشاا قرط نمدزاذا تأ هف 3 نادارتو هلوق) ىت. ءهرودخ ا فمسفتلا ةيقرو سا

 0 0. 00 رارقالاك لوكتلا نال( (كلذيعيفدل | اهذخأ ف هلوق) نغلا عاب اال 2

 0 5 0 0 نول اعمل ن (عاشن اعئاس !!لوقب عم فس «لاذحأب : و هكوق) ى ار زهد هيعزراسع

 عئابل اىل .عتدراذارادلا ناىرتالأ مسارها ند الق عسبلابثنث د عيفشلاق>

 ضرة ىأ ( ىرتملا لاق ماهذخأ ضف ناوهلوق) يجلب زءاضةريغ دْزلا ناكن او هقد لطم ال معد

 دارو ىرتشملا لاق ءاهذخأب , اعاو طوسدملا فاكعتا !!لوقلوقل افّث هنم قب و هضعب ض.قول تح نول عج

 0ن ا نمثل تبامالا بولا أو نينلا نم هجيرخ نمل هثافمةساب عدأس. كلان نعلاوأ ةنيملابن ع هلا حج ضرق تن“ ادا

 0 و "بف ةلالمرتلا ف لاقرودلا ناك رت لق لوغلا نااننت 5 هو ىرتشملاوع فش |نسب فالتخالا قف 9

 نو ١ ل 1 حلا تعب عت املا لاف :رهاظريغناكولونمعلاوا 1 نانركذ اك ارهاظ نُعْلا ضِق ناك ذا اذه
. 0 001 

 الاي . جلو اعنا م لاقزاب ردقلا ناد . لمق ع رتاارتما ًاددولو لع أنعيفشل ااهذعأب ّ هلا تض.قو فلأ ,رادلا
 د/ ىي

 كلرن يب د م .ذاىأ هلوق ) ىبتنانيمتلا فكنا ارادةمىهلوق ىلا تغتل طرد نغلاتضقور رادلا
 نغل 6 8-3 1 اى رتشلا نعنهلا ضعب طح اذا عئاسلا لليكو نان هةيناخلا نعىلشلا هلةنامىملارعش (حلاعابلا طح
 0 هرب نقملا لصأ نك الذ كولا طح نال عبفشلا ن نعاطح كلذ نوكيالو عناب هردق ن معدن . و هطح مخ

 يي هنأ _عولو ىندعنم حلاوه قاملار اصدقعلا لصأ, قت لاا ط# نال (عمفشلا نع كلذ طقس هلوق)

فب أن هعان ولك ةعفشلا هلذةثام عت الا طح مش مف فلأبها ريشا
 0 0 هوأ هير اجهل عئامااداز مف 

 أكلغم ان لوالانا اناق نا ١ طقفراة علاوأر اقعلا عم عات اوأ ىراجل فشلا ذغ ايوعو ةبنعلاو ءردلاق
 رضاع ىرتخلا ل علا رق 'مزأب ١ قف اكن امان اما ناوهل ه-و الو هعفشلا قد ١ رط عال اوأ دب راح

 1 متنا ةينالانعق أ سولاقد.علا الر اقعل !عمبفشا !اذخأباد.عواراقع عابهصتامان عش امنع تءأرف أر

 َْت مَ



 (نيدملا خت نمثلاغلاءزجنا) 3

 د و د ا وس د دل ا ا يح مع عج بج رع و حج يح يسم بجو

 ,نال (تاتبلا لع فاد مدعو هلوق) ةيناخراتتلا نع ىوج ىوتفلا هملعو (فسوب ىالو5
 3 1 . 9 - ا 3 كمر »<

 اىوج كتي وهوءارتلا تس كاملا ىداولاكراصق نا اذهب هعفشلاق اودعس| هءاعىدب ىعذملا ارو.“ 1

 قاورسس ]ناو ةعراتلا لزوم" (ىوعدلا تقونةلاراضحا عبفشلا مزليالو هلوق) هربخ دلان عا 75 تاتبلا 12 تفلت | ل

 0 ا 5 1 6 0 1 ١ 1 ءقلأإإ (كوع 0 كر در
 ذك هيدلاط الف هلع تحاوربغ اضقلا لق هنالءاضقلادسالاهءلع_الهنارهاظلاهجوَنُمْلا 1 ل

 |لوخاننةلادأ ع بغل ل .قولف هضيقلرادلا سدح ىرتشللو هراضحا همزاب ءاضقلا دعبو ىنبعلا ىف --إ 3 :
 داهشالادعءاضقلا لمقرخأ اذاام قالضءاضةلاءاه دك أتلعاجالا لطتالىأربونتلا ف اذك لطت هنادررهإو اي لام 5 0

 قوتس ىحرادلا سح ىرت إل لاق ث مح هيلع ل دنامرك ذنكسلو اذكحوه لالا فهن رصتلا ند إنا تعول الإ

 ةياورالهمهذم_كذامنالد# دنعو هءاوص(حلا د نءو هلوذ) ىوجتامناهتئرو نمو هنمنُملا حيفشلا ( 00
 دوت لحم ىف هءوقول ددن ءءاضقلاذفنم نعلاراض> !لمق ةعفشلاب ىضاقل | ىذقواةراذملا نو هنع داقعلان و, وز هي

 | ا كلاال (قراكلا رع و سسحملا عمصالةلوق) .هتشرف نا ىرتنملا | هميم اح هلكت
 : 00 ل وخدم 2 و اد سد 1 هلالإ م ءللو ١ هل

 اغا( عفرلا حسقيف هلوق) ىتنعامهروض> نمديالفاعمج نيقعلل ضرعتي عيفشلاو كلل 0 ىذاقت/ 0 5-5-7
 |0000 0 كه هالكو ىلا داوج فاو صتعشوكو رسل عمفطخ م هوتسالثل خراف منير ا
 : ةعفكلا ل حالعملا ضة:نال ملا ىل_عدوعلا مهوب عملا مست ناكالو ىوع .ربد. ف ٌْ 7 رغشأ اب 0 0

 1 نالىزتكلاىلاةفاضالا.هضسف ناةيادمملا رك ذعسملا ىلعة فمما موك لاهئاغتن ىلا ىذف هضقنو' ةعفش 6 ك) ىفاقزإ ي:-: )

 1 تفاضا 2و2 عئابلا نمرداصلا عسلا لصا ىنبنف عنتم عمف كللوخ الا قح تورث عمىزتشملا ضرق نول 0 اين اكتم اروي

 لب وحب هناقيل ىل مف انرك ذاكضققنل اب هعوضوم ىلع داع مسقن اول هزاف هناسفن ارذ «ّدل ىرتشم اريمك لا هد .كا

 ءاقي عمات وتو هتماا حرمشلا ىنهتباث ةعفشلا نال عاملا نم ىرتثملا هناكريص» و عسيفشلاىلاهقفصلا ملى مع

 لع باوج و لاوس ماقملا اذهىو اصةلم جاب زل.ك و لاكهمصوو بالاو لكولا فالك هروضحي

 عسب هلفاراغصواراك اوناكولو بالا ماقم اق هنالاراغص ةثرولا تناكحاازا اذهو دقاعلا هنال هعس

 ضورءلا نمراغدل!بدصن علال اقوةفينح ىأدنعراك-!اوراغصلا سدصن نمراعءلاو ضورعلا

 : : عيبملا مات لبق ىتعن ( عا لا ىلع دهعلاو هلوق ) كلاملا هنال ىرتشم اروضح ىأ (هدوشع هود ) عسقشلا| 00 اذى أ( عئابلادب "|| قحففكلددويلو بعلالوبقوأ ةيؤراوهو ضراعل ىرتشملا بناجفف ةرارابخ طوقسو لصالا | 0 دق) ىريدو' عفالا ىلاارطن ةمالسال هجوم عفشال تلو ةقفصلان ا باوج اوةيانعلا ىف لاق بيع لكنم*ىرب عئاملا نا / 2 1 0 ىلع هارتشاوأ ىرتشملاءاراذا ب علاوأ ةيؤرلارا.حخ عرفشلل نكي لي وعلا ىنرظتناك وكاد ةديعلا ضان الش دقعب عبقشلا ىلا ىرتشملا نمرادما قتتت مومضعب للاقو رات او هو جي اشملا ضع راش اذهوهريغملا 0 املاروش "0 فال ىذعتيالف ىرتشمابنانمهضسف» عفدنت ىه و اهتارورضنمهضف ناكف رذعتمناك ادقعلا | رب: : و الا تنسو
 تضقدةرادلا تناك اذاام فالذي حراشلا لود كلذوىلاريشد و رب ونتلانتمىفاذك ىرع- لالا 1 دلاقارار نو ,.لعشل
 ليكولاوهلوذ) ررداسنحأراص هنال هيلعةدهعلا نوكت الو (عئالاروضحاط راش ال هلوق) ا 7 كدا كرام

 31 . 2 قتكيالف ىرتشلا نع بئانب سيل هنا عئابلا كن ذك الو واروح ءاضقال متشبالف (مصخمارشلاب] طيور ١» امدح

 ال

 ى :ريدلا ةلكت ىفاذكمهراق عنود مب ضو رععانا نغاوناكن اف روضحل اراكلا بيصن نودراقعلاو 0 1 000 0 17
 اذكوشحافلاالريسلانيغلايز وك ىدولا عسب نالهعس زوحاميديق ةياردلا قوللاق فلتخغنا نعل ** ةةيقرلار ب.
 قلط أدق ى اي زلان العب هنمولا نيد تنملا ىلع نكد لاذ ىصولا عسب زوحالاراك مهلك ةئرولاتناكول ) اعلا كر 0 ا 1 زل كحال تول اع و تال لا هصورر + نق

 يس نأو

 ناكردا

 هسه فعضب هعابولك خو.لالاريغصلاراقءعيبكلعال ىدولانا هيىفملانا معاوديبقتلا لف

 تت 7ر1 رار 1 سس

 ننس م ل يا ا ااا اا ا

 32 هدم بج ياو ]الا , 55 : :



١ 

 ١ (نكبسماالنمىلع)
 دايشال ادعارم كلذ كرت نا هناد نعو

 ا
 هاوعدملا تغتاب « ال ىذاسلاو ةدا|تاواط”ن اد#و فسوب ىادنعق هلو" 5 نم لأ سام هن ىت<إ تدك

 لاق ناد تفوتك وداود الس لا (كلار مثكاذل ربنا نادت نعو ةوقأل

 ناعالا ف رعاك لح اع هندداقم لج هئالر هما ردو 0 م هضقنرد ب فرصتلا

 نك ا لطسسالف اعرمذ ةررعت ه- 2 نات مدل |

 نال تاو 2 رثلا ناىوتفلا هءلعوهاوعد ىلا تغتال ال ىذالافة اد توالت ناد_#و ٍْ

 0 مما رردلا اموةلاريدقت نوك ن ءريغصلا هعماح ىف

 نكي الذ ا (اقاغت اره_أتلا ا هدعوش

 فالح بدس ااوأ لصالا ىلع فل دوا ا( )ل وأ دب رقاناف هلوق) ناهرملا ند ةيلاليث شو

 ىلع ىوعدلا نكت وملاذا فال ادسقت ىضَدق هب هّنش :رذ نا ماكو ىمعلا ىف مك

 ااعاوةمزلدب ردا ءاعىعدا هنال ع-فشلا كلطاذا فاس ىعب (ما هلا ىرتشا | فاعس |

 .(هكذ ىذللكلامدنا اءبامهتلابهلوق) ىنشو رتسالا لوصف ىلاوزعلاب ىبتناتاتبلا ىلع فلك عبفتلل

 2 الدار ربا هر اة: لولا عال ر ةرلوتوموةلوث) عيش *ضاذك د ةدنعواضأ انه

 أ رهاظوهو مامالال وذ هحوو ريغلا,رارضالا دصق 3 ساس الاودحا ريغم ١اذده لع مو لا ىوتغلاو

 | ررضلا نموزك دامو هنا ا ؛اهطقسي نأالا قويقحلارثا

 : 1 ىف هنو هسفدب رضملا وهف لعق يد لرجل رادع !ىذاقل |ىلا عمفش ثلا عفزي هعفد نكع

 | فود ىنادنعو لاق ثيح حراشل م قأب .امموانهن ملصدتق اكل او ةبادها ن نءرردلافف

 ١ ا ةريخزلا باص 7 ناىدب هن ىف ام خد اوهو ناهرنلان !نءةيلالمت هلاَق

 | اهطوةسمدع اكس !اوديادهلا باص

 ١ لطبتال هلوق) ةءلاليثربالا ف قوقل ارث اسس نما 29 هعفشلا نيب ؛ قرفلاو قوةىلارئاسك" !دياريخأتلا

 ٍْ امن ناكولا ذكور ردارذع ناكف 9 ىئاقلادنع الاةموصلا نم

 ١ كلا هاظ قء كال هنا ارش ا (١ كلع رئاناق هلوق) ىوجراو لا ةءفش ىرنال فاش هنكل ضاق

 اادو مئالزوصالا ذفوار هاظ كلا ءلددمأا نال فو ىلا ن نعءنةناورلا ىد>او هور ةزانب ىت لالا

 | هند رق نبا هن قأ قعس الا الرمغلا ىر ءدعف 8 دل حصن كاملا هاظناا: اود !اةدهاشعكلملاءاو دشن نأ

 راوحا,ةعفشلا ىربال نم

 ١ ىذا و فر ظنلا توفيف.داقتعا ىف هنرعفقدصت لصاعا ىلع فلحول هنالشسلا ىلع ما ف

 || هنالإ حااهرصمنسب . و هلوذ ) ىوج ابتمةدحاو لكمال هت و روصلا وب ىأ (رو ملا عيدجت هلوق)
 ْ اهتءقر كلم هدا اذا[ كراصف ممنال لوهجلا ىوعد نال ةءواو نو تستوتن | نمديالفا >1

 ا ىلدعال ىوافلا قام ىلذ طرمش اهب عوفملارادلادو دن اس ( (اىراد اهعرفشاناو هلوق) ىلزا

 |١ ىل- ءهاوعد مصن الاذن ماذا دنال 3 ارادلا ص هلهدلوت) ةيثاد هلأ ن نعىوج فاصالا هل اقام

 ا حلا هريغبدس ىعداهرالاسة> اله ةعقفُس ام .هلود) ىلا رزوئانلار طحت ىرغيإلا

 ْ ناك اذا# حب رش دنع سس هناث لب اقملاراجاك اصريغ بنس هلوقو ىجاب زافاذكهريغب بود هناوأ

 | ىذلا بسلا: نءلاؤسلل ة>احال هنا ن هلق ري هس ياحلو ءانكنادلا, رمدنالفاناببرق |
 1 تا ء>ةرانعل اىاملاق نأ قب ؤمريغىرادياهعيفْشانأو باس لا هلوقد هن ءانغتسل] هعْفْشلا هب ىعدب ١

 ا فلا خضالف ةذفانتكسىف مان :اك اذاام ىلع -ىللمح لب املا اراسحل ا لاصربغ بيس ةعفُشل |ىوعدإل ثم

 ا ةموصخماو كل اتلط كك : (هذملاتاوا طن ناهلو5) ريد قد اقدللا زعم هتْشرف نان ءمائمدقام |

 ١ | هلوذ) ري ريخأَتلابط ةسناال نيدملاط ا دعب هدنعاال هنع لاو سلا مران لف مامالادن ءامأو رزكأفارهش

 | دوويلل مال اوةالصلا هيلع هلوق ه.ف لصالاو ريغلا لعف ىلع فالعتسا نالت ايلا ىلعال علا ىلع فاحت

 | نمعلا ن اىفالصاكلذ ناك ةالثاق هل اننعالو ان اىاما مع نع سة الحر نوسجت متم فلعل ةماسقلا ف

 أ رك ذاذك ل علا ىلع تناكريغلا لعف ىلع تناك اذاو تاتملا ىلع تناك هيلع ىذا ف يلع تناك اذا

 | كولمربغهنارعا لاقولو ملعاام ىرتشملا ل اقاذا اع مهلا رمت قمدبق نكلل اقلطمةيانبا نع ىوجلا

 تطبامهوحنو سحلاو ضرااكرذ ءربخ

 دليلا قنكرلهنارعرو رفزلوةوهو تعش
 (تاطنافإ اقافت رمخأتلابهتعفش لطمتال ضاق ||

 ا ىذاقلادنع)عمفشلا: |
 (لكنوأ هر عفش امءلءرقاناف هءلع اللا ) ّْ

 لع (عيفشلان هريوأ) نمعلا ن ءهلعىعالملا

 ىغاقلا ىا(هلأسإ اه بةعفشلا كاطب ىتلارادلا ١
 وأ لكنوأ هيرقانافءارمث لا نع) ىرتسسمملا |
 ىذاسقلا(ىذق)“ ارمشلا ىلع (ع فشلا نهرب |

 ةروصناملعاو روصلا عبم قلعتم(اسببإ)

 تناىضاقال عيفشل الوهن |ةمكاباملابلط

 اكو | ار اهريعف نب واراد ىرتشا انالق
 |يعلستب هرخاهدو دح نين و ىرادي أعم ةكاناو |
 ليف ىرتشلا ناو ذاقلاهل اسك ذد عمق 0

 ئىأ ها ال مارا دلا ضف 5: |

 سداعلا لاس نساذاو هعفشلا عدن ئُد

 لاق تاع ءارمشلاب تاع

 الر داعلان ا ريما هللا «جراتضاشم |
 اوراتحاامئاو تربخا فدكو مالا ترععاو ىتماال

 حوطقم ل )الات ال لعا|نالرامخالا
 الالاف مادا ااودب

 لهمتلان ا ىذاقل اىربىت 008 معلا تقووأ

 ىلاة_عقا ارماتقوىلا علا تقو ن متلواطت

 اذاهللاام-ههر د و فسوب ناد «وىذاقلا

 هاوعدىلا تغتال ىذا هلاقتوؤيسشا تلو اواطت

 ةسئاوملا سلط ن ا ىوتفلا هءاعو
 رغ نم تريخا| نيحوأ تم 2نمحت ..!ط لاف

 تلط هدا نألات اع تكلا

 لاقنافريصةتوريخأ:ريغن مداح ,ثالا

 نأ ل رض ل ىذلان ع هلأسب مث

 داومشالا نا نيبت من لاق ناتدريغ نمد. لا برقا

 ثمأ ١ ١

١ 
 دقف تالا هدزع هلام نيسئاذا م مصدق |

 ىّدملا ىضاقلا لأ كلذدعيقءاوعد مص
 نول «ناركن |نافىّدل |ىوعدنءدسياع

 سس ةعفشلا دا دما ناكن نا اهعفش

 تيضرادلا نول نارك ا“ ءلععتلاوراوملا
 رادلا بج تلا ارادلانوكت آو اجا ةلارادلا ١

 فاعسا ةشرلا نعرك ناف ىّدملاكلمةارت ثلا

1 

 ,ركسح ن ىذا كيامهنا ل امهتلامىرت حملا ْ اذههلوت) كلذ ىلء هفل> هارد ارادلل هراوح ركشب ن اكن او هن عفش, اسعف هاك هركشي ناك اذا اذه

 اذه هر عفا ام



 ا ل نم و ىلإ قل

 ءل رت نمدارملا أب ةبادملاةرامعلوتا تح نيدلا لك امثل ذام ىلع هع هنالترعلاف ةدقعا نكلإ
 هدضعب و هلطمسال يد ىف طرشن سلام كرت ناهس اولا تلط طلت منلاب لع !!ني- ةردقل | عم دايشالا أ

 بلطةيلاط |١ لعئاذهسل ع دبش تاتكإاىف هلوقيدار د لكك ا ما تحاصلوتق وثأ
 هلرتي ةمشاوملا بلط ىلع دابمشالا كرتريسفتدضع وىأ ىهتنا باطلا نعهضارعالات ه هلوقو ةمئاوملا ا
 || رايتالا هل رتءالدكرتب هنعاضرعم نوكءاسغاةئاقتلطلا نعهضارعالات ههلوق ةئئاؤملابلطأ|

 2 30 تلطلا كرتب لب ةردقلا عمولو ةمئاوملا بلط ىلعداسمشالا كري لطمتال ةعفشل 00 مشو أ

 ١ كلب ىلع ءداهشالا فالك عسملاب هلعزمحةالصلا ننكر )وههدحاذخأت نأ ردع شح 5 2-0

 8 0 <> 0- عتب .

 || عيبشدب ,ناكمف ناك اذاهناةريخدلان ذل نرزردلا قلع 0 (عمتكرتب لطتاسمناقريرقتلا | تبرير بتي ,
 < 3 وأالوسر لسرنوأ المو وادنلا د ل عوارادإا نك عدا مالا ملط ن ءزشو لماما تلاع تبلل و تيدي ماير

1 

 / اةنيس | اصع اًذهودد ماو شلاق اذ 0 منا هتعفش ىلعو وف دحصمل ناقاناك ا نري برر
 | لوسر لا اوأ ل. ولالاسرا طارتشا ىنءأ الدو ما هتعفش تاطءدهش, لو لوسر وأ باق ولو ناو الإ )0808 0 4

 ا ن 2
ٍ 

 ٠ رذعن مث لعب نيح هد اوما بلط بطب اشاغ عمفشلا ناكناو لاق ثم - ىجأن لاو دام اح النا !اوأ 1 د 0 0 0

 كلذ نم د ةلاسراطرت-ثل هنالم هوما ةثالثكلاهةهدحاىلاةقا انمار ربك لا كل نان 3 هناجر كور ير كر

 هلوقل ل ديرخأ ديو همن ب لناس هنن“ ال2/|هذهدحا ىلا بهذ اذا اسف ضو رغم همالكن ال : 2 نسي
 7 ككطدسي ةئالثلا هذه دح اىلا هموت نكمل اذاام ىلعريونتلاو ةرمخخذلا ن ء ق.سام لمعمف ةقاس اردنا : 407 0

 1 2 2 ١
 “ ذاك اذ |هةعفش تلطب يلطالد (حاباكل | ردتق هلوق) 00 5 قارنا ارو ه 2 ”اولا | كمخرج و

 .٠ .٠ 3 كر . 2 8 .٠

 3 000كم دقو بولس كسلا نال ماو 0 7 مف

 ا اطلا ناس قع ورمش (حئاهدن قرا علا ناكول عئاملا ىلع دوشا ثهلوق ) جوزلان لع اادعبالاضرأ| كيور 0
 1 0 00 اا سعت اولا تلط قد اولادنا م لاو كا 10 تسير للا 7
 7 باط ىلعداومثنالا كرب قالخ رب رقما ب تاغ ىلع داهمشالا هر : لت هعفشا ||ناا نمدقو رب رقتلا باط | ا ا 0

 ] 0 جا ىلذلا كوز عرش مر أت لتر رتل اكو اظمتاكو همت ”اوملا ١ كوي جدو هر

 ا م لرش سدل هناك هتععأ [طرش سدارب قتلا بلط ىلبعداوشالا نا عتادملان عر دا د 4 0
 1 طرمش سدل هدي داحتو ع.سسملا مهد انك لوألا | 00 الريدة ىل اعوعس 0 ةاوها .ءاو هم اوما اا ل فلآ و

 : ْ ريصت الراقعلاويعلادعبالا معب اللا نال طرمش هنا فسون نا نءو ةياورل 0 اطااوصل| 0٠ #5 1 5و
 0 هالدناذ نك ناو (ىرندم لا ىلعوأ هلو5) َى لما !هنوديداهمثالاو بلطلا مص١الق دي كيادح لارالا| راكم و 0

 1 نوال هنال (مدنعبلط طلا مضت ال ةلوق ) هدشرف نبا هن قحما ىاعتل (راق.علادنعوأ هلوق ١ ردكللام | ع 0 0

 1 دهم صنو ىلا زودعب هءلعداب شالا مم الفدلاو كلما مدعل ىرتشا ا ىلا عسمملا ماسك دعبامهخ 1 0و . فادي 7 تيليرب
 | ناوركداذك اساقالدق اعمال ناسعتسا عسبملا مات دعب عاملا ىلع داهشال احدن هئارب كلا عماجما ف + يميل 04 مرر 0

/ / 1 ' 1 
 2 | تبلل تنكدقوا عيفشاناورادلاءذهوأ 1 ااذه 0 ل ا 00

 إ 0/
 ةردقلا عمدا مثالا نم منكشلاب ةردقم_#اطلا اذهدّدمو كلذ ىلعاو دش اه نأ الاهم ط اناو هءفّشلا . 00

 نءورصم قاونوكم نأ الا هتعفبت تاط: دعد الا تاطوءالؤه نمبر قالا كرت نافةثالثلا هذ هدحا ىلع |
 سد (اناصتسا محصن |هلوق) ها هرمتعسم ىف بلطلاهل نا فاشل نعو ماها ثالث : ادع
 ناسدسالا ىلع ءسامقلا همق مدقامم هلم لاول هق سامق نوما با عصا ٠ نءهربعو فتصملا - را

 قىوجد# نعلوقنملا قح-اللا ل٠ هفتلاهل.| ةمىقالطالا|ذه (ةفينح نادت ءاتاطم هإو3) 2

 رذ ريغ نم ىذاقلا سلام نم قساحم ىق قيما كرت اما هنو (فسوت نأ نعةياو زر وهو هلوق)

 !انرارم وهو ءارح) ىلا , زنيلوالانملاعا اريبخأت فاك ميلستلاو ضار ءالا لملد هنال <: عفش تلطا

 1 ابرق هك دل الك نمل اكد لو ةكسف فنون ب نع ءةياورلارهاظامأ أو هقن-ىان ءىأ

 ىور»



 0م 0 ىكع)
 تتجسس. جيس يحس طوبج بيتيس كل

 كش هان ال ةراعستالا ل ا روك اق ندانإلا ةعرملا و ىلعابماط ىأ بث او نمل ةعفشلا
 ع ءاو ىريدلل لكلا ف ىاذكح ه.ةءضرالا ىطةق عرس ىذلاوه

 هلوقبهملاراشأو ريرقت كطو بلطلا ىلع هسلدع قدهشأ عيسلاب لع ناق هلوقي فدصلا هيلاراشأو ةمئاوع
 ( ةدوصخحلاو هلوة) ا ىذاقلا دنع ل طناف هلو ةبرا 5 ثأ هملاو كل بلطو ادب قول عئابلا ىلعدهشأ

 تاطبدارملا ىو جلا لاق اذ هلو هنيعوه لد كإقلابلط ىنعأذ خالا فاطل ارباغم ةموصخملا بلط 0
 تاطةر ود ناملعاو هلوق نم حراستلا ف قاساماك» أكلذىلاريش و ؛ ها كِل كلام هولا

 ىذتتي اسم ضعي م ذك قام لع: انه نوما ارادىرتشاانالف نا ىذا" ال عفشلا لوقي نا ةصاخملا

 ماس عدناز ردد ة- هولا فطن ىتتتا همالك لد همو دخلا باطو دحخالا بلط نيد ةرباغملا

 0 نالجر ةريجخأ نأ (حلاعيفشلا اعناف هلوق ) كلذكس ل دأو كالطلا

 بلطلا هيلع بح ىرت 1 |هريخ أوواة-ريخلا ناك اذااريغصاد. وردم ارز طا دو مامألادنع

 ىرتشملا لور وردخأ اذااذكو ى .ءةربةعمرغ موصخلا ىفدلادعلاو مصخ هنالناك امفيك عاجالاب |
 تيس دونات دايشالاو ورشا لعردي لورا عاذ سال ؤلاق م امنىأ هوق)

 هر الداالمأ ناكك-ل هقالط | ىلعنتملا بأول (عيبلابهلعر روق ىلعهلوق) ىفاسقتالا نعىلش

 ةريخغاك م - علا سام عفا ناد نعنبدناورلا ىدا ىلبعءاش لعل ا سام ىف تلطلا نوك ىوس
 فل لف ماد مىوادؤلا ارهاوح ىنالافالخ «ءلع نوما نا رد نعردلا ىفاكمصالا هو

 ساهل هنا باور ىأ ةينا لانو هلوقن قاسم سات الاه ىروغلاحراش لا طارتششان اىلع ىوتفلا
 لوقلا مح هر ىلا هلنم طعن امرك 3 < .لالمنرشل ا ف تأ ءًاز فا ةنتقاوزلا رلا عصا وهو خخ : كلاذعأ معلا

 طرتشي عاملا ةماعد:ءودياو رارهاظ قالت طع سا ىبلطلار استعان ارك ذ ثدحديروفلاب

 ةمئاخلا قاكمتءفش تاع :وغل مالك: ملك دوا تلط: لو رذعرش تداكو ىتح هلعب ىلطلا لاصت

 لاقو (ةعفشلا يلطب نا تش "عجم نوح ل ادرس !هلوق) ىنيتنا عملا حشو ىتانزلاو
 ةلكتلا فو ناسلا ةراغ نع ىوجد أ هيرمد< نك« ملاذا بلطل ا ماكس نا هملع سداد ارز نين سحا
 مطقالا لاقن "ا ا اوي_ءاكمسل مف باطلادارملاو لاق ىر ودقلا نعىريدلل
 ها م ىلإ طوسا قو ةبابدهقح طةسالثلدحأ هددع ع نكمل ناو كلذ لعف» اعاو

 دحأ دنع عمل ايد :دوح ا ةفاخنداهش الاااو (داهشارعغن ا ) حاىرتشملا

 ايناثدا اهشالا كلل ىلا ةج حالف هك هلعدهشأو تلطو راقعلاواى رتشلاوا عاب ملأ ىعب هتالئلا دل
 موقبال ار ذاممدحاوروضح الب ةمئاوملا باط درع ىلع داهشالا نالاهدح أ دنع لاقااو هتشرف نبا

 نمىوجنادسلا ءركذام بعدي ريع ذامىلاربشب (مافا<ناهنكمأهلوق) ررد نييلطلا ماقد
 ىعي تلطلا ىلع قَد صدالدبا قاسشلاد- > اول ادامع ع نء ىو هل لوقلاف تلعن مح تدلط لاقولهنا

 سماتالع لاتولو هنيمم هل لوقلاق تايعنيح تيلالاقاذاعبف كلانا ن :مرردلاق امو ةنلابالا

 لاح آل هذا انثتساكاءالام كحد 2و ضامتقوىلا باطلا فاضأ هنال 4 :دملاة ماقا فلك تالطو

 هنيعت هإلوقلا نا نمالو امرك ذام محالدال ةئدملاةماقا فلكم هنا نماسنان 0 ذاندا د اسال دمه
 نيلوقلادحاطاخنر ردلا بح اص مالك نمم راف فاشل زلاىلابلطلادتسا اذاالا قامشلو

 ريع ةرثاوملا بلط قهناداههشاربغ نم عت باطلاو حراشلا ل و3 ن مدا ارا سدل لاقي ن اوبرا الاب

 دهش لو كلذ نم مناكءول تح هدوش» ,نمدصأو عسيبلاه غلب اذاام ىلع لو# وهلب هكرتو داهمت الانس ا |
 تلطدكلذ ىلعردقب وهو لعني>داومش الا عمفشلا ءارتاذا لاق ثدح ةرادفاىفامل- لدي هتعفش تلطإ

 هدلع ضرتعا فكل ذمهوت نال افالم زالب سدل هم 0 ”أوملا تاط قداهشالا كلذل مق هلوق :ةفانالو قلل

 اكلذ عر دقو هو هلوق نعةلفغلارردلا ىف 0 الا شنم نالاضقانتهممالكن دن َ

 ان 83,



 0 -و ا 0

 (نمءملا تف نم ثلاثلاءزجلا) ا

 ١) كإمتدد /ناودرا ارقام عم رار انكر خل فشلا هذ أ عملا ارق أول "تح لمأتس ءأق ا

 | طتتس الا تاو رولا ردي ةبلاولاموع مصل عسسلاكعسملا ىف عم قامو ىوج راك ال ريل

 نال 0 قت ىف اش !|لاقو هلوق) نت لك نو علا ف 211 اذا عمفشلا ق قى

 لكلا ذخأ دحاو لكدرفناولاذ- هو تدسلاىق ووتساأ“ ادم رلاو ه هرع كاع ةكثالملا ققارح نمهععُسأا

 ناك اذادنا ىلشلارت 90 ىو- هدأ ا كايف وك ل لل للع | |ةرثك حرتالو 5 دم ىف لوو

 |( نافستاع-مننمسقي ءاوق) ا يا وجنات نءرخ ا ,م اة

 | هلىضقلوالال :مولذ رام حوا واكب هل ىضق هتعفش تنأ أو الوأءاسفش'ان ١| مدح اورمؤ-وأو ا !|ن

 | ىلعارمج كلذ كلع1هلقانلا كرتو ضعبلاخأ عيفش !ادارأولو هعنم هيودولو هاكيذ دق دوةولو هعصيب

 ١ هضارعال هر هقح 7 مل ضعبل هءيصن ءاعفُشل | صعب لولو هقتضلا قا رقي جا يال

 ش طرشذاهتعفشتلطا ١ طقو هةدجس دلالات فصلا كبرنا

 ا رع القهلط مدعلا جدال )م هبددع عروضا نيب اهي ىذقن ةلوق) فلالا ىنثملامْزأ نم 00

: 

1 
 طادحأ ككل اموأ لةمةمأ نس 600

 ١ ءاضقلاب هرال كراع ![أتدصندأ ق ناسدل ءاضقلادعب هقحمهضعي امة أولو لكسلا بلطي نايت

 3 لاوزل لكلا ذأ ىقامال ن .اك ثء> ءاضقلا لمقام فال رخ" الا تدصت م اول بنوا عطقنا

 || هييعنم> عسمملاقحىف طملخلا تان لوأو جاب زلاو ةسمالعلا الارز .م- ..حريثور بونتلا ىف اذ ةحازإ .

 8 قحابنال (داهشالابرقتستو هلوق) هتثرف نااهذخأ, الر دلل سدل بو رضحاذاف كيرشلا |

 1 هنثاوملا بلط ن 1 ادبال هنأ رارقتسالل هس اوملا بلطد_هبداهشالا نمديالف ضار ءالاب لطس فدعا

 31 ىلب زااىناذكداهشالاءالاك ءالؤ هنكعإ ءالو ىضا# !ادنعهءلط تام اىلا جا | يكن 2 ديالو مهاب طب ناومو

 ا ملط ىلعءادتب .ادهشااذاو هما "ا اط. نمديالذاداهشالابر ةدستو بلة 7 1 ذامهقلامخو

 ١ ا 2 لاقت ةلزا ثلا قمداع ضرتغا اذ هطونيملا ىلا ةجاح قتلو ىضاقلا كك دوص ملا خرم دت ا

 قغتبس ىذلاو 0 اوملاتلط نال هشاوملا بلا لاول ١ داهش الا نمديالذا هيث اوملا بلط نمدالذا هلوق |

 ملا اجلط ىلععادتب ادهش اذاوةلوق عرفتي ءاستبوصام ىل اعوداهشالا نمدن قد ل ةءادتن اداهشالاب هنع

 ١ رقتساو هأوق ع نمرردلا فهر كسذامناينيهاش مشلا اأو ىبهتناعس رفتلا عما 1لاقاكن اكوا ا

 1 دن. حورادلاو اىرتثملاوا مياسقل ل. و عباملا دنع داهشالا هب لصتا اداهمثاو 1 باطؤهدأ هش الانا

 . انش نر ودتطةسنا ا نانو نيلطلا» |ماقم همأم .ةلىناغلا باطا (ىداهشالا نعد ىتعتسا ا

 3 كلا تبث مح ذاىضاقلا نالو 1 ا (ىضاقلاءاضقي واهلوق )حماىلالينرمثلا

 1 ذأ ريغ نم عاجلا يدعوا ىذ ارث :خآلااما نبرسأ دأب عيش شلل كمل اتدع هد وعلا هدأ لبق عسمفشالا

 7 نمل ىرتشملا اذا كدعالا“ نم عدتع نا عييفشال ناك ىتح ا هع [نتعأ نكلا

 3 ىاب زهل كلم تدسنسستو ىذاقلل ةمولعمه”داحا ةر وريصوهو:دناتةدانزاضقل اق نال ءاضفريع|
 ُّ نمئث ع.يفشلا نع حرطنإالو نع ال هزافنينسهرامث ىرتشملا لك أفامركعيدمملا ناك ولف هتشر 9ْساَوأ

 1 اًذهفةرحالا هل تمطت هرحأول تح هل ثدان كيملأنال ىرتشا اضف دعب زاجل تتيح ذا لك امن هلا !

 ا هتلاثلا ىف اهقعسالو ءاوق) كاش رف نس مو قفا: ادار هن الا ىلع باطلابالز الاب كاع هن انلوق ىنمم

 - طاشكا اهريغامب قدس 0 (ةدوغشملا فشل امدعل

 16 35 22 6 5 1515 45 45 ه5 هبه خيم هك د هادط كج و هوطفجلا 15 211 015 4كم هو شو د 1526 5 م5 اج هج 45 25 49 454ج 5 4

 كن ملك في
 ل اا 101 ك1 الا مه 2101 1 ل «(ةعفشلاب طبان)< 2 2

 022222222222222 2-2222 رج لن الع انزع نب كيد متو مك

 ندا 'ءةعفشلا تو. فو امناسيب نع رشا همكحواهمدسو ةعنشل | ةمعو رعدم نأمل ن نم عرفاسألا

 مالسل او ةال_.هلاه.لع هلوؤوهو ثيد حل اباكرمت هيف ”اواا بلط ل والا باطلا ىب عمو هنقم)و كوب باطلا نام |

 ةعقشلا

 م

1 1 5 



 00 (نكبسمالنم ىلع)

 ف لل سس بيبو

 ٠ ةكسفهءابو حراشلالوةيديبقتلاو ى-متناررمضلا لب زتامهتنةقرافلا قب رطلانالاونالات:رقأأ |
: 

 اذ بب هتعفش تدثتف عبمملا ق-ىفاط» اخ نو كح, مح كس لا كالت ىهبان ناكولاسع هي ز رتك ىرحأ
0 

 ماكحالاّةربا ملال ما سق الازم .ةلدسقتلااذهناتفر ء اذهتققحت اذاوأ ةصالمار اح هنوكدال قد ر طلا ُ

 اراد نينث | نمب كرتشم لزنمهتروصملاةف ماسق الازم ص <هءامرردلا ىف رك ذو ضزعنوك ةاذك

 ٍْز ناافةعنشلاب دد لزاما ىقكيرشل ات لزنملا نمهبيصتن يكبر شلادحا عاناذاةذ انريغتكسف موقل ى م

 لهأة اوس ناقرا دما نكح ىف مهندب ةكرتشال ب رق !م.مال ة كسل ىف ءاكرمشلا نم ق> ار ادلا ف ءاكرش لاق إس ||

 هرادب انو لزنملا اًذ_هرهظ ىلع ىذلاودو قصالم ا راعإلذ اوهسناف ق؛ رطلا قةكرم ا |

 االاضتارثك | ناك انلكف دل اررمضلا ف دإت مج وابهتالست رتلاريةءااسعاو ىبتن اىرخأ ةكسف
 اذاالا ىوق الادوحو عمذ أي نأ فعضالل س دلة بجوملاةوقلا-مب قا ناكفررمضااب صخا ناك |١
 لاقىناهةةدف انربغو اةلفان (ىرخأ ةكس ف هءأنو هلوق) تدل ان : ذة فن ىوقالا كرت ْ

 هلفسا رش الو هن> ىلا ءالعأ ىف ضرا لح راو اره ىرتششا اذا هنا ىرتالأ باناذ سلا ناك اذااذهو ||
 لاقو هلوة) ها طمخلا ناك هلراحام.ئمدحاو لكن ال هلفسأولا هالعأ نمرهنلا عج ىف ةعفشلا امهلف ||
 ملسو هيلع هللا ىلدهنارباحشي دمت (ر 6 اوان ةعفشال ىفاشلا 22 ١ تعقوا ذاق مسقبملام لكى ةعفشلابى |

 هءاعهلوقو هريغنم ردا قارا ار مالسلاهبلعهلوقانلو ةعف الف قرطاا تفرصودودخلا ||
 ثددحو برةلاوهود او ىنءعامهالكو هءةصن ىورب وناك امديقس ق>اراجا مال_اوةال_صلا 1

 لصع كلذب و مهةنس نعرخأة ههةحو هنم قحا مهئالءاكرمثلا ةعدق: راعلل بحتالا_ماهانعم رباح ||
 اطيلخ نوكحي الرادقملا اذه راخلا ناف (ماعوذجا عضاوو هلوق ) ىنيع داحالا نمد :قيذوتلا

 نس-أ ةرابعل اهذهو امهريغو قاكلاو ةرادهلا فاذك [ةصالماراحهنوك نع جرخالو عسبلا قحفف |

 | هيدر ن ماشي كلع نأ ريغ. نمهلوق ,راشأ حراشلان ا عاو ىوجاهعضو ىف طناحلا حاس هل نذانأ

 ١ ح همملا ق نكران نركح كير م ةعف_كنلا هل تدك راد الا سفن ةكرش هل ناك اذادراا طباخ

 | مئافوم ل م داع ءاع كرد سس نكاد هع ىلقت ام ىل-ع ىقتلاا ف حرصهيو

 م حيرصتلات أر ل ه0 ضرالانوديدرحنا* انبلا 8 صح هرمشلا نال نارمحما

 ا لفسلاق ثيح ىرسدلا يشأ كمربغو يسذةملامالك ىقصرالانوديدرخلا ءانملا قق حست ةعفشلا نان

 !| صراالا نو ديدر ا ءاننلا ف قد ةعقشلا نا هنمدمقتساف بتنا ادحاو امهق رطناك اذا قل |ىف

 || كلذ لع لدم رارقلا قح درحاءا:.لل نكمملاذاام ىل علم يجلي لاو حتما ىفامذارظت هيف ءانمدق اع
 ْ | قتلا هناي لفسا |ىقهقب رط نكح 4ناوولعلاف هلا لا ق> تون ناد كورلا ودل

 || هلوق) ىوج ستمعملاب (لغدلاق-هلفهوق) نامبدب راكخأ ورارقلا ق-نمهلالراقعلاب
 | قلعتملار دقو لاكمنا لع فود ىقلعَدم قراغأ ا!ناىلاريسفتل اانهراشأ (ةموسقمةعفشلا بق ىأ

 | بح تلا لثا-لاىدحاهذه (سؤراددع لع هلوق) قو صوصخلا لعب ةلاةل الزلات

 5 رطلاابملا'تو.لانب هك 0 ءابصنالا ىلعال سؤ رلاددع ىلع ةهسقلا رمق

 ىاسجت ىقلعتم ا نيهاش عش !| طغاذكماسقلا اةرحأ اسماخت ا املا اهدار ةصاخلا

 ا ع هلا لق هنقح طةسأولام دربال برسل اظربث نوف ايما

 فيي | (عوذجلا عضو ىقح هل ناك اذا هلا وأتوهلوق 5) رردراعأ !ل امه رباغت اهئهردأي ءتالان ال ةراقول اور امع ند

 : ١ | نم هريع ىلع مدلا#ب الرد 2 ىف اك ١ رش ناري ضعب ناكولو لاق 52-- ىلب زلاك هريسغو

 + |اواعلا هكر ثاولعلا ناكولعلاو لفسا اوف عاسفرخ آن مب و هندي كرتشم امه د> الواع هءاع نيلحر نيد

 | كب رشوارخ الا ق- ىف راحو عملا سغن فكر رمثا همم دحاو لك نال لفسأ ىف هكم رشل لفسلاو

 هن ةكرشلا ثدح نموراوا ثمح نو
لع كلردت_ساثمح ندلا فور داك اضأ

 ١ قلما ىفام ى
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 1 2201101 ءااع

 ذحناءاش ناف هكيرمش نذوب ىتح عسب نأ هلل حال طئاحوا عارو مسقت م ةكرمش لكى ةعفشلاب ىذق مالسلا
 هلوق)ةياهت ناتسلا طئاحاورادلا عد رلاو ىلب ز إم ءاور هب ق> او هق هنذؤد مو عانناوكرتءاشناوا

 4 0 ١
 !داا ِظ 5 2

 ناو[ هعفشال لفن ىرررطام تيب وان داك ناك/ذاامأ ىذاهما نود ىرخأ,ةكس نم هنابو .ةغوق 1 2 كاما 0 ةشلا دس ىذلاراسجتا مث لاق مح ةردو4 |قام ل_ءاديذةان ر 6 ١ ذلا 3 اا 2 8 ا ِ 03 -
 و مو هاو ممل |

 001 5 6-0 و2 دو (عسم ق- ىف طيلخلا مث هلوق) ةبانع ةعفشال )ني ةرادلا سقت قالو كاع يدر 1 000 ا و نا ىدلاوهو (ء سلا حو طلقلل 2 هلوقاتنا 1 0 0 لحدملا فال ق-رخ الا كب رسثشلل قس مفاهدعب عاباذاامأ ةمسقلا لم همدصن (ىنجأ ا 5200
 1 ا

 ا 1 2 00 م 3 وةم*ةريع نم عملا وح قاطيلخ ناك نأنالواةعمتد حنا عر راسمتلاو 0 ا ”ا ل ل ىصراة علا نبق | هناك( حشو د ش اا اللا هدو 0 0 2 81 2
 3 1| ىح أ[ 3 5 2 5 يح 3 0 56 3 01 0 ٠١ || نادنال ىزارتح اديقوه لب لوقأو ى.هتناهقالطا ىلح نتف عقاولا ناببل نوك-ت نادوستلا فل صالاو ا
 ' 0 ل نمإل بلل سف: فاكي رث هوك تح نم دعفتلا مسا عقلا ليف ناك|| همر ير

 تا ل ا كي رمثلا مالدسلاو كلوز كارو 3 تدل ذا 7 000 را لعل لا نا رعاو اع فاعلا لع تقم عتتملا ف كب نلاداعبلا 0 001 "تان 7 8 0 : ا 0 : . ا 0
 1 د 01 و يرطلا فرتاو برذلا ىدحأ هكراشراو (برشلاك هلوق) ةيانعلاف اذك 30 ل ا 5 0 ا لا ل 0 ا 3 1 || نع ة+وهو ةمفحريغ سن رثلا ىل_عةئالدو راج اوه عمفشلاو عملا قوق قل او اس 0 تور نام

 3 58 006 ل - هقح قسسلاق ةانلق هن ب ودك هيآل (هريغل ةعفشال هلود ناي فرضا نعام ا 1 38 6 هل
 00 1 ا شق لق انرغتكس تناكولف (2| صاخناو ل ا رولا 0 3 00 ...لارهلعدتعدوشا اذاذخأ, نأ هناك كرتاذافهتوقلهربغ هملع مدقا غاوأأ 54 0 . 6 0 1 لا

 _ املا | 0 . 9 أ 0 5 /
 | - : 2 هتناسسو

 ١ ” ]نك لا |هذلقا اعلا قت عمن 6 00 اوهلوق) ضرملا ندعمةصلا|| نميري > 7” نه 0

 0 عل دس 5 ىتعبب ناوا.لعلا نو دةعفشلا اهاهالق ىلف_كلا قراد تعسف 2 كلر و هلا م
 1 | ةك ل 2 را ه 4

5 7 5 3 . . 0 
 | | رورءالانلعلا ل هال وح ىلفسلا ف سدلو اهءفاورعنأ 1 كسلا : 1 ا

 اا مدا 2 0 ىو لهالاق حاملعلا قنال 0 هب. نم ل
 00| شل الدتم هس كا ضارالا ١م: 0 ا 3 | ل

 0 1 1 آلا ىضازالا نم نصرا عسب نع (ةتاعةكحرشوهفهلو5) ىوجساب عفالو 0 0 تعنص)
 1 ناك-ك ةحرق | ىلع مهنقوتامئال يشأ 5 لامأ ا | 1 م : 0 0 2 تي 4 2503 ا هرابع 1 ارقلاو هلوق) ريغصلارمملا فال مخ مىحاراجاو همس ةعفشلا ارلا 1 0 0 ا

 0 ١ : 0 يل 1 هانح ىلع ةعطق لك ضرالا نم حارقلاةراسهغلا ٠ 2و تديإوت 0
 0 ال ا :

 ١ 0 ا ل كما ل مةوداوتا 1 106 5 : 11
 .٠ || نع مصتختاو ضعملا قتعموا ابتاكمواانوذأموا اريغصوا ىئنأواايمذولو (قدصالملا راسعلل ثهلوق) ا : 1 8ع : 00 5 0 : 0 1 0 ار / م2 , هرصلاي 11 5
 000( ١١ 2!] نمدادج الاروهمدع دنععاب الا" اصواو ةهؤانآ مييلعو مه ةعفشلاق ءانصلا | دقي كفوري فنا : : 6 2 د . 141 5 5 ا / 0
 3 ا

 50 .٠ : 6 5 ع 21 -ك- 7 1
 7 وامامالاة ن1 ناقداد_>الاءا.صوأف ن كحب 1 ال 0 مح 0

 | قصالل اراجلاكينفانلارغلاة كسلا, ف لب نا راجتاو بلطلاو ةموصخلا ف مرتع بوني نموه متي مكاسحنا | ل تا 0 1 الم ين 1 5 2 بن 3 لاو 5 7: دامدعد نع ىأ ةيلالثردلاق اك لودر / م ب : كه
 0 . 00 د1 للع 3 رسلا ود عضصوم 9 7 عسلا عممنيح ةعفشلا بلط دق ناك اذاةعفثلا 5 3 ِ 0 "فز و 4 محا 0 لا ىف لب اقملاراكااما قثاقحلا نعترف نال عملا مرش ىناك ل ٠ | لكى نا لعاو هل ةعفشال: ذفانلا ةكسلا ىف ل. اقملاراحااما قاع نا هلل
 1 1 لاصتالادارملال ب ا,ةدق- قصالملاراعلل ثهلوق ىنةقصالملادا ا 0 ع 5 2 ور 5 . د هصولب
 1 3 5 ا 5 0 2 3-5 سلو حادخ الا ق> هل ن :لالاو مش 1 2 امو
 0” | مدرك" د غ6 - .٠ 3 3 دع م بنت هد 4 0-0 || الك ن ادهجو قمالملاراجلاك ةذفانلاريغلا ةكسلا لب اسقملارالا نا 20 8 بكر و اك 1 نأ ى ىناتسهقءاوسهعفُس اقرادلا ىدقالو هل قصالملا نافراد نمتدن عسب اذاك كح ولو 0 1 هفزإ ته 52

 700( دعو فشلارادلارهظ لعهراد ىذلاوهو هلوقةةصالملارعتءئالف تا ل
 ا ١ كرا راد ى دارو أود ) هةصالملارب تال عيبملا قح ىف ةكرمالل اهةدعس امهنمأ فو نو

 : ا ةكدح والا نكلردلاو قاتسهقلا 0 ل م 7 . ((فدزإإ 2
 ِ اللا / 3 20 23+ ذأ حراشلامغمركذ ناود.قلا اني ا اا 7
 قصال اك ذ لعرصتق ا ل هنتشرف نال ع جلا راماكالو امراء ا | 1 0 0
 تن :

 - 5 5 . 3 2 2 6 - نى ٠ نو كا :وادارع سدل ام عاب نم

 ته
 : رطامهتدب ناك |ذاام ىلء لم هلراتعا ال ىزاخن ارا |نا هتمدافتس لاق مح هداز ىرعك رك 3 ذأ كاكا ذلاو 1 0 ِ و طقف قزالمارك ذ ىلع رصتقاراسلاررد رش فا ذكوأ هَ ل! نت ىربدلا هملاعى 9 ذا[ ق:الاهرك ذام 1 ١ 3 - |



 وب مد ْ 1 ىلع)

 0 بصل مح

 ْثلن' ىهو ( 0 - م نعت امهدنعو هلوق)ن لاَ ج5 صن لءةو نع | لا ةجقاملث لمق ريدم اهعتو ىنبعلا ْ

 | اونعذ ا ادا عدواوا نهروارحاوا همقّددتوا عانوا بصغام بهو 0 سجد
 | عدوم لاو رحأتسا ا عد رو س.داغلا ىلعاونهك اء ريعتسملاو هملع ق دصتمماوهل بوهوملا عرب الو هج

 أ دنمقرالاالو بصاغلا نمسصانةلا عرج الو هبلع ناي ىرتشملا عجب ويلعب نورلاو

 ْ ىلعمالاو كلذ ذ س دلارمف كءمدعق|الهّمو ز تلاقف اضراب صغ .( (عف) دام انما ا

 نينا 1 لعوأو كرتلا هعس الو هنم لمقب هنا هنظ ىلع بلغنا ضرف فو رعملابرمالا ( لمكت) ىتفملاة متم ج وزنا |
 5 0 0 | منو اديعدمت 2 لح (< هاخإىلبز رضفارمال اناررمض ف إو لمش الهرا لعولو لضفا رتل نابعلا
 لا نهال الق اعدرعلا ناك ول ىسترمسلا لاقو ده والت نعال تب اف .ددياد ل طصا ايفر لي ريق
 0 6 5 ل 0 ا كا موس ن نمو نهد قاالابا د.ءرماول فد كجلا ىفو قاتلا

 0 1 سدو : ىكتشا اذا دورمغ ا عدن ] كلذنالا هعقد هن كعالو هدو ١ ناكن *اكى < ناكولذ ىوتفلا هءلعو ىعاسلا

 تايجر تت ١ دخاىعاسلا تامواف طم فاك وراسل ترو ا ناطلسىلا |[
 | هفرمالا نوكمضوم لكى اذهو مع 'لمالان الد "الا ىلع ناعضلاوريغلا لامذ أ ءاناسسنارمأول هنا ا ؛ هاجر حسي | ديبشل ردصلال ذوقتعلادهبالاديباطرلا دبس داكرلو ع اوهو هتك يزعنامساودق ملال
 ىاتسهق ميدص ريع

 ا

 ير ا د ل ثيل ل ا
 0 0 «(ةعفشلا تاك 2 5 1

 ل تدين / 1 را رو 3 تع كارادلا مفوقاماو لعفةءفشلا نم .رم عمال ىز راعملا لاق 1 0 كل ا
 4 6 ئ 8 0 ِ ه3 قداح المضغ اا نامذ دعت دةور ل (لاملككلقلاس سل 1 ' هلوق) ىدندرلا

 0 0 1 | فاد در طخ تل أ ايران لا ١ هك ىوعد تان حاج
 1 و 1 506 1 اذفوهرط-واهعرششل هلع اهع د: قدذللا نا هيداقا(اناو دع هبؤ عم هلو ) ىوج ماعلا بقع صاخناو

 ' اة 0 ١ عمهنعزارتحالا هتةرعمملا ةجا# ارفوت نك هنود ةعو رمثما[موكلا هب 0 0 0
 9 ا 0 تحل تاعرازم لاو تاكرم :لاو تاراخالاو تاعاسل اق قاقح»الا نم هب مسأ ةرئلاب هيرك
 أر 0 1 قم ١ نود“ ناولاسءلام هضو اعمدة عى : وركب نأ اهايرقر ىرتشما كاع 1 .ةشلاكالملاصت ا اهدسو
 مور 1 امل . ةعجرإ بلل اازاوجا كو نيدقاعتملا هسا نم ميش اق يكر والو دمت انلف وأ اولءارانقء لحنا

 0 ل 0 هءاريعببشلل كر اوبنعوأ :وربا مف دريف ادت مءارش ةلزتعدخ الا نا اتفصو تدسلا ققتمل نع

 سو: را نو اكدر ىذلا ع فشلا مْض دل نم ىأ (ةنموهلوة) ىف ”الافابلاق هيف ذصملارمصيسو ىف اسوق هنمعتام ل

 2 - 1 00 00 ىثهلود) هعافش ال .اعلوأ 0 لارالىأ (تاىناخلا, ضن هن ال هلود) حا مارب ولاذضوه

 نأ 0 هذب رق ةلوراو ارض عف دا زاَقَعلاَف كمل حن ءرا ءدفنشلان ]كانا د1 هةر ىلع | تر ١ 0 هرك دام ىلا لوو فاطم قد ىلع همالأك قا كار انك ناسف فتلك نسم .ىوملال اق
 ناكر 0 ملأ تاس 3 لدن وكيعلا تن 0 داهشالايذاداهشالاب ر تو هلوووه فانا اذه قدح لغ
 00 0و هام هنزاق وأ همقعب ئذلا كس نا نهررقت اس ب باطاازاوجاهكح

 2 ا تلاغلا نال. ةاضرت ةعفشلا صدت عملا ىرتشملا 00 زارت>اللال
 ا هر انعحراش اه 9 نعلانم همعأل انافعرس املا قسونأ أاوهو هلوق) ىناتدهقلا

 لاقشيح روصقلا نمرردلا بح اصك ىنسعلا مالك قاميلعب هنموع ارمشلاءئرعشملاتمزل تلا نول نع

 هلشر : نباريسق( ط» لل نو ارق وأ ناك ]هموع ىلعنتملا قاولف هءلعماقىذلا نؤلاب ىأاع

 كيرن |نيستلا ىنو مثالا هكرتب مزلب ىذلا بوجولا هنمدا ارا سيل ونال راسا تريتلل كوالا

 هيلع هنال ١ .(عاك تشم ع بناانوكين أب هلوق) عيال فاه نورك ءال ضرالا نودعءانملا ف |

 َّت م8
0 



 هيدا را لاه هلوق عاجالاب ن .يأل

 للا ىلا نمعشلا ن 0 ناعلا
 ةغايدلابو سعمأ اىلالظلا نمو

 صفعلاو اظر ةلاك هعق هلاع هغابدلا

 بارتلاك ل ةمئالا ىهغيدناو

 دام ذأ اننأ اد انما نيش او

 بصاغلا هك طرتسان او هيلعئثالو

 نا ودمربعار هاطدتعت عم نيك

 ىنا دن عق هد ةمللا ءاقلاب ما لاح

 ْئىد دلو بص اال ا هقاندع

 ىطعو ل ]| :امهدتعو هيلع

 ناولخان م حلما نزو لم بصاغلا

 نادت الا يفؤتلا تصياهلإخ

 اكام رياض 0 راض

 رمي 1 ناو ه- .ادناوكالو بصاغلل

 لخلا ناكجنأت نامز دعب الا الدخ

 رادةمىلءاممادو عقال بوصلملا

 كلاب ! مي اشملا ضب لاقو اهيل

 ئىد 0 < اقل 0

 وااركس قازاوا افز ع«مرسكن مو)
 هذه عد م مصو نك*) م (افصنم

 لخلا بصب ليلتتلاو ممل ءاتلاب ل .لذتلاو ئشريغب ل دخلا ىهو (ئثريغباه 000 هلوذل ن ناذمضاقا أامهد 6 (ءاش الا

 فز.ءىملاو اهعبب مشب الو نوعال

 ريصع نيدعفب ركسااو وهألادل 1

 تخدم فصنخملاو ٌدَمْشااذا تبطزا

 ىقفالتخالا لسىو يطلاب هؤصن

 امأةوهلل برضا َئ ذإاليطلاو فدلا

 هيرصولا ىذلافدلاوةازغل الم ط

 ٍ 2 نمفالت الابن عت اريرعلاف

 فدلاثلل اوناهمقفلا لاقو فالح

 تاهنصلا مانت :ئامز ف رض ىذلا

 ىوتتفلا لءقواهوركم نوكينا ١ ناش
 |مههوق ىلع دءدغ تى نافل د

 رد صرا.ةءاوهو كلذ عسب قال

 مابصغنمو) مي مدعل هوما
 بصاغلادي ىف (تناف ةردموأ دلو

 (الرقافت الاب (ةريدملا ةعق نمض)

 ةقمدح ىنادنع (داولاما) هع هعد

 (نيعل امهذ نم ثلاثا اءزجلا) 2003

 ردقلا كلذ هنعرطيقريتاندأابو امهار دلاناءهموقاذااما غابدلاد اذامزخأب و دمعلا ليصاتلا نم
 اداز رام ىطع وهلوق نم لك نا ءاو ةيانعة.لعدرلام هنمّذخالا فةدئاغاامدحاق قالا 0001
 ايي فا لامك لء-ولذارهاظههحووانذش هطضاذت هبال خاسلا
 ((عاجالابن معا ال ةلوق) نهي قرم بقل رخل كك ه هيلع مران اماقودمدلخ |هق ع نعي

 اكل ىلع هساتلاو ةيادلا دو ”ذيملا ذهاف عاجالا هلياد نال لس ديلا باتصال لع عملو
 |تحالدنال كالملا مون هتعق ناع ذلالو ههه موت هلز 2 كد | مو هتعت 0

 قرو هلام اءاع :ااو نيتم## (ظر ةلاك هلوق) ةبا كلان انك ةندح ضر نلاو عد !ا١فوصوم لعالا
 فصو نال (غودءريءاره ام هدعق نععا هلوق 5( ىلالدترشلا طازك قا طذ :بلارقو | لس ||
 ءامتلاب رج | لاخ ناذ ءاوق) ىجأب رار روح هنا عرشك الازد زكالب هل دح دلارطك الا |
 راصءاوق د ابنلا : 8 لارا كاايرتما ؛ انا موطمق اسفي تلا كول امل“ ماك ه ليعج ممضعل )خ ماما

 هلأ ءامهدنعو هلوقر ةلالرتساطل مان ال هك 0 طلخا هنال (هلع ةيثالو بصاخالاك-لم

 مثالا طالتخان 0 وذي هنالاعامهطلااو رمتعا م.مئاكمو ذاذكه (ابماغلا ىطعب وكلاملا
 كلذهل سدلهنان ا ا +ددىفانركذام ىلعوهف هزيه2او هيلع 2ك 0 زر امهلت ناكرتشف |

 قالوقزهو (ح ادهم ندف هلوق ١ 5 0 ا ءوا قافت الانا ْ

 ةفض ىلبادنع آل تصاغلا نوكي ل :لقارسف لخلا بصراهلإ ولو هضنو ىتلي زل اك طنا فينو
 تح ةوبالر 4 هللا اودع لالوتما طاخملا نالاملع نام ..لار و رعؤا ةّتءاسنفالخ تراص ءاو
 هبت لخما ناكنامزلارو رعتراص ناو ةغنحولالافاكف هتعاسن مدلج هنرأ اص ناامهدنعو دال

 هةعاس نمالخ تراصءاوس اههقحر د5 ىلعامهندب م قب نان اوجار هاظ ليقوالبك امهقحردق ىلع

 بحوبامتا طلخا نالمامالا رنعاذك و الوتساب نسدل طاخلا نال لك ث الخ امه دنعاما ندعوا

 طلت ااذا كراسصف ىالتالابن م2 : ناو ريموت هيناتا نجران اذاكللالاوز

 نعةياسم ةياورثاهذه ىلع اعاجا ناعذل | هلع ب نا ىتبذي ىصاخلا هكحامساولو هءنصربغ نم

 ورع دحالاا برش تال [فزاعملابيءابرضك ف زعنم يارس فز ه«مرسك نمو هلوق) احرمف

 نع عونمم لسملا نال لثملاالا ..عق نم: (اسفصنموا اركس قاراوا هلوق ) ىوج ساي قريغ ىلع س |

 كل نععونمم ملا نالىلب هذا ةرابعو ةءادهلل اعمار ردلا ناك زاح لعف ناكحولو امهتدعشلل

 ملسملا نال لت دال ةجقلاءفصنملاو ركسل | نامغانلت انا ىنعي ىردلا لاق ىهتناهلعف زاح ناو هنبع
 : ناكاذاالا 58 ,5”هلوق) ىهتناهم !املاوموقتل ااموقس مدعلز م الفوق كلو كلذ نععونم

 هذهنال (اهعيب عتيالو نمضالامهدنعو هلوق ) ىريدن رض الرو.هالاةالو رمأبهوحنو فزعملا 0
 اهئاهلو سانلانسداسفلا ةرثكحلامهوة لع ىوتفلاو راك اهموقث لطدفةيصعلل تذعاءاسشالا
 | اهوكتو ةنغملا ةمالكتراصواض» لالا لت اص ناو عافتنالا هوجو نم لمجال اهتمحالا مالاوما
 هذه لاسريغتجقلااهعف بص ثيح ىصخلا دعلاو لتقل كيدلاوةرايطلا ةمامتاو حوطنا |!شكلاك
 ادسلص هتعق ع نعم " ثمح ىف ارمصن سراص قلتاولام فالخ اتوصنم| شدت هتهق نعمل فزعءااو 2 ىف رومالا

 ادي ليقف تبلور ردا انك مامر ةازوصالف هلع ةموهو هقح ىف موق هلام هنال
 روبنطلاك (وهالاةل آهلو) اضارعا ارب رق الد نكل نوديديامو مك رتب انرعا ناوانا نم روتشاام عم
 هيمرح (قافتالابن ه2 هلوق) هم 8 !الن :رشدمصلاو جا ا اىل» ط هلم (مارعل !!لطامأف هلوق) رامزملاو

 كإم ىلا كلم نم لقنلا لمغتاال نال ناعذل|ءادأب 1 اعالو (ةريدملا ده نع هاوق) ٠ ءريغو رردلا ىف
 راش ىدلاو ىومتاد .سلاطخم اذكنق لموت ةلاةعق ثلث ردا عا قات الاباذهو

 ىنعلا



 (نيكسالنملع)
 لاع ثيح عملا ح ور نام معاون اهربلا نع ةيلالمت رش ىوتفلاهءلعو فسو:ىنا لوق ىلع
 || نم كح ناهناىضتقيق كلادالامستتال ىهواعرش ىنع ةقاوالا.نوذأم هنأب قزلا ناسعذ مدسع
 قشلانودب ةنكم ةقارالا نأب 2 لوق ىل_عناعذلاللع ناكل نمذ قزلا قش نودم را ةقارا
 (ىذلاناكوهلوق) ريدتف اقلطهفسو ىلا لو لعن اعضلا مدع ىضتقب اًذهو موةدملام هنال وزئغمق

 اذاامردلا قدازهامشاكلذ ىرباماما فلان وكب وأ اهتقاراف نام الف نيإسملا نماهعمب رهظ نأألا

 || ناللاثمالا تاوذ نمر لا ىأ تناك ن او امرتعت ل_تملا لع بحاند_تتمث ماهالا ارومأم فلتملا ناك
 هتردقلاهلثم هياعسح ثدح ىمذلا ره كإمتسا اذا ىذلا فال ا هانا هكلعو هكملق نع عون# ممل
 ناكف ةموقتع تسيل هقح فر خلا نال ب ولطملا ىلعئالف اهلثعهل ىدقامدعب بلاطلا مس ولوهنلع
 || بلاطل ا مب ولطملا ملسأوأهدحوب ولطملا مسأولوال أولا ذكور خلا نم هتمْذَف ناك امم هلاثربم همالساب
 هلوق) ىننعر جلا ةمن هلع بص د لاقو ةغين ىلا نعدياو روهوئث هيلع سح ال فدو واللاق هدعب

 كل ذكمهق- ىف نوكم نأ جوت ملا ق- ىنامهعوقت مدعل (اضرأ ىذلا امهتعنال ىفاشلاْلاقو
 اعنوعنصت اذامهلاممللاقرعنا ىرتالأ نون ددامو مك رتب انرعأ اناانلو ماكحالا ىنانل عاستا ملال

 اهناالولفامناما نمرمعلا اوذخو اهعب مهولواولعفتال ل اقف اهرششعن اولا فروا نم ةّملا لهأ هنرك

 | ئثرش هذ أ.ف لخاامأو (غامدلادازامّدروهلوق) ىل زكلذبمهرمأ ل مازئاحاهعيب و ةموقتم
 لصتاغايدلابو هنمب وصخ اك ٠ لع قف سمفأىوثلا ل_سغةلزنءاذريهط” لملذقلا نا قرغلاو
 هسيق غامد ادازام ىطعي ودل اذخأب وئنرغ لخاذخأب اذهلف ىوثلاف غيصلاكموقتم لامدلجتاب
 دحام 95 رطلاناهءحاصاهاقل ااذاامأف اهداح خد دفامحاصل زنم نمةتسملاذخأ اذا اذهو ىن.ع

 ظ ى ونلاءاقلاكعوج راد تشالفهذخالة-اءااهءاقلانالداحلا ىلعهل ل.سالف هغبدف اهداح لحر

 | (هقن لحل نءءهلوق) ةلالتئاضأةروصلا هذه ىفذخأ هل ف سو ىانعو ىناسقتالا نع ىلش
 | ريغادلج بصغهنال (دلحلانودهلوق) ىوجانل ثم هشمروصخللا صلاخامو ةةمالامفاتأ هنال

 نان

 ْ ملذا عملا سدجأ و هلةهثالا«عغيدولام# ماق ىنعملا اذه ىلبق موقتلا عشب ناءذلاو هلةهثالو غوندم

 1 ةغابدلا بيس هكلم ىف عوقنلا عفو تح الاسملا كلم ىلع بف هبناح هيججرب موقتمئش لمان

 ١ ىلشىخأو ةعبا ردا 5 دصلاب زعم مهضع رك ذاذ كح نمضيف موقتلا دك لمالا فلن أ |م ه2 نا

 موقتمئد لماعا و مد .مىلاثلاهحولا ف هنا ن«نيه>ولا نس قرقلاهحو ىف هرك ذامذارظن هسقو

 | نااضن أ ىذتةبو هكلم ىلع قس ملؤالاه> ولا ىف هنا ىضتقب ملا كلاما كلم ىلع قف هبناح هيج رثد

 | خاندلادازام ةودسا ىد>هس#< نا هل ناك اًذُغَو ه.ةاموقتمالام هلاعتسال موقَتم هلعفو بصاغل |لعفب

 فالتالاب هناعض هءلع بال ةعنصلاوهو لصالا مث موقَتلا قح ىق هع:صل ع.تدلخ او هلا ح ناكفةهنق

 | اقح قمته همفةعنصلانال هل ةعقال يشن هغرداذاام فالذ هعنصر يغب كه اذا [مراسصف عئاااذكف

 | رد#ق هكلمىفةغاردلابس موقتلا عوقوو هكلم ىلع دل اءاقباما ىناثلا فالك موقتملاءا وكل

 ْ ثامملا بي داولا ماك كلالل همف ثلا ءاقب ىنانسال غامدلا لمق ةتمملادل> موقت مدعن | ماعاو امهئدب كرم

 موقس ئذب هغد ناو هكام ىلع هياقب ىلع ل_ءلدلاو موقتثالاهلا عماوقتعو اهنوعالا لوزن الو ىلولل مق

 || ىلع امش انكي زولذا غاددلاداز امدر وهذا كل امال هغر د ةتصداح بصغاذا هنا نمضّدصملا ركذأم
 ا لمس هيلع هنم بوصغلل نكمملاقز وااناوأو رفداحلا ب صاغلا لح (ةلق) هكا أنك كلام

 ْ هلوق) اتكحذن اكنابصغلا مون هتعق هيلع بو كلك هيو ب صاغلا عفت ىنعملاو مالا لد هنال

 هيف غايدلادازام ىطعيو ًريناندمابغاندلاو مهاردلايدلجلا ىضاقلا موق نأ, سنجل فالح لع لومت(



 (عملا خذ نمثلاغلاءزجلا) م

 ىأ اه دلوتساواسهب ىزولو ةسلالبنرمشلا فاذا ىوتناةدالولارثا ىف توملا نوكيلاب.ءافن ىف توملايدبق
 تفز ولك اهب تب بسنلاو ةيشن 7 وأ نيعذتلا نالكلالاءاض راد بالا تدث ىعدا اوهنمتامح

 نعةيانعلا ى هلم( تقلع مون هلوق) رردةومثلاب تثتالدب رحنا نال ق ءعرداولاو هتأرعا ريغهلا
 ةلالءنرششلاى ام هفلاذتو ةملالينرمثلا فام ىلع !هاوملا ىفا ذكواننعش طخ هتدجوام ىلع ريغصلا عماجلا

 َدرلانال (دي راجلاةمت نهض الامهدنعو هلوق) بصغلا موباهتع# ريتعاث ح ناضاق نعاضأ
 ثداح تيس لصح دعب اك الهمم بنعلا ناصتتث هيلع بق ةيرعما متكحلو ل ملا عم مصدق |
 ْ ةيلاخامصغهناهلو اهتعق نهال تتامو تدلق اه درقهد نع تنزولاك درلا هب لط سالف كال املا دي ىف

 تلتةفاه ٌدرف بصاغلا دنع تنجولام اهتعت نعش ذرلا محل مف هنةلوغشماهدرو كالا بس نع

 || مقاول دلجلاو ارش فل :مري_غداحلامهس ناك ىنزلا نال نعت ملا اف داجلا ىفامأو اسهتعق نم هديف
 رك ذاع مصالا ىف ءاوقب كل رتحاو عملا ناكمصالا ىف (لما ناصقن نعي وهلود) هتشرف نءاهريغ

 سمع |لازت دلوواه ّررالف لم ا, صاغلادب قتدبعت امن الاثدش نع الالاقا مهنا نمفاتخغا ىف
 مكالف للا بدسب تلصح ةدالولا نال مصالاوها ذه ناك اغاو هت شرف نءالاق نامعهلالازذ

 دعب بسغلا نام< قبل بصغلاب نمت الاهمال (ةرحلا نه2الو هلوق) قايدرث ا نالاهنعبيعلا ل او

 اهنالمد هتك ا يفهققحت مدعلاةاطمبوعغملاىأ (بصغلاعفانمنالوهلوق) ردّدرلا داسف
 ليصفتلاهلب اقم قالطالا اذهو ةموق:منوكتالف اهتعكلالاد.ةلا ازادحوب لذ صاغلا دد ىت هثداح

 (كةرحلا نع<نالو هلوق ىلعافطع عفرلاببصغلا عفانمو فنطملالوق نا لعاو كلام مامالا دنع الا
 قرذالو هلوذ) لوهان م هبلع فوطعملاو فوطعملا ن ملكى لعفلا أرقيف هلعو ىنعلاورك ذ
 قرفالوةرابعلا اوصى وهاد .سلا لاق ذ هلف نيمهذملا نيد مسنلا ضعب ىف عقو (#ا ني هذملا ىف
 ارو دلا فلات (اهلطعوأ هسفن ىلا اوف رص أ و3 ) ىبتنا اهلط ءوأ ه.سفن ىلا اهفرصاذا ام نس نيهذملا ىف

 هد.س ىلءهدرن مه #"-الوارهش ةكسع والثما دعب صخب نا عفانملا ب صغةروص اكل اىلاوزعلاب
 ةعمنملا فرصولالروص ىلشلا ةسشاح قوهدس ىلءهّدرب ثار هشد.عل |لمتس نأ عفانملا فالتاةروصو
 ور عّمسا| اوأ عفانإلا.صاغراد ىتح رمش هكسمأف |دمعبصغ لج رةلثسلاةر وص هلوقراهلط عوأ هسفنىلا
 يوجانهعرفلا اذهكذ هبسانمرطتب (ماةيحارسلاىواتقا| قو هلوق) حا فاك 1 مسمراص ىتح

 ناك ازااع قدا ص بصغلا عفانم نمغالو فنصملال وق قالط |ناوهورهاظ ة سانا اه حو لوقأو

 هنمىثتس اذكو قالطالا اذه نمىثتسمهناىلا عرفلا اذهرك ذب راشأف لالغتساللاًدعم ىوصغملا

 ىريكلاىواتفلا نعىلشلا ةشاح ىفاك ف ةوالارط الوأ لالغتسالالاٌدعمناك ءاوس فوتوملاراقمعلا |
 ' ١ .]!لاومأو قاقوالاو تالغتسسم لاف ىفاشلا لوق نوتف نورتأتملاانباحصأو ىستحنا قو لاق
 | ال ءايثلاوأءانبلا نو كج: ناوه لالغتساللادعمهنوك ىغمو بصاغلا ىلعاهتفاذم نوحوتو
 هامشالا نع ةملالنرمثلا فاك ةعوأ كلم لد وأب نكسافاالا ةعفنملا نمد بصاغلان اف لالغتسالا
 ٍفقولا ىامأةراحالل اد عمرمخلل هنا نان مثنهترملاهنكساذا نهرلا تنمكو نيكي رمثلادح | هنكس تدمكا
 بصاغلالطعولامرطتسو ةءلالبنرمثلا  لاقر ردلا ىناك ةرحالا همزإ نذاالب ةملغلانامهدحأ هنكساذا
 عئابلادادعانالو هايشالا نعردلا فاك امتراحايهلةدعمريصتالو نكسولاك ةرحالا نعت, له ةعفنملا
 تبصغلابارو شم لتس ا نوكمال نأورجالا بح ىت> ادعم هنوكم لمتسملا مع طرتشو ىرتشللة فلاب

 دادعالا لطم ءعيب ورادلا برت وع وعدمرخ الاو كتم هنال هنيعت هل ل اوقلاو همدعو معلا ىفافلسخاولو

 (خنا لارج نمغاالو هاوق) اًدعمراص سانلارمخخأو هناسسل, لاق نافّدعب نأ دارأ مث هسفنل ىنبولو

 نع فناتق مار عسلاوأ ب رشالولف ليلختللا هذذتا اذا تأب و نمد هناف ذل تناكو لام فالذت
 را ةقارالدق-ثد قزلا نمذنالا ذكوا م ذامهفاتملاناكو لا !لمات (فالئالاهلوق) ةرهوجلا
 از 2710 صر مج م عت وتحس مت 22ج هيج و 2222ج ب و رس و مم وس وح عم حد <

 ىلع



 هحو نمانب ان 1 0 ا 00 0 8 ا!كلمناقرفلاو (الدنه2 عمرو
 اكان نك واذا اصق اننوكمف با .تدجالا : ق>ق رهط و دالوالا قة -ىفكل ارهظن الاًذلو هحو نود

 ماقتل ىرتشلادالوالا نوكت نعل ءادأ ل فدي راح ىرتغان مناف ناذلاءادأب هلدالوالا تناكل
 هقتع نود نوذأللا ن نمل تتاكملا: نيم ذ فني عسبلا نا ىرتالأ عسب لاهل كي صفا ١ كللماوكملاا
 ةعقلا يداغ !!نامضاذكو وف سول ىلأو ةغم دح نأ دا ءشكل الا زاحاب ذقن بصاغلا نم ىرتشملا قع أولو

 لعردل دلاو سدسل اذوب قتعل اًدفنبف هل عونضوم هدفت مات كلم تزل لءبترت : قتعهنال مدالا ىف

 اةراحالا دنع ام ا ولو 0 0 قطرتش د اه شالا نأ اندنأ
 ةدانزلاو هلوق هتشر 3 نيا ةدابزلا عم همك بصأ اعلا هلةةولف (ىدعتلاب نوذتف هلوق) ىربدو ىليز

 مياستْلا ابوهدن ق ةنامأ تناك ع :لاقاغا مياستلاو عسيلان ومد فلا نالةلصتملابدبق (ةلدتم

 بصغاذا ل.ةناقىرسدلا لاق اقافت |نهع ل ا : لو اهعارول همال ماسلا دبق وابفاب دعتم راصرعغلا ىلا

 سل كاد انمءد دلرلاواسمتا أ ج ىلعدر و بصغلا نالدإولا نمض' نا تش الماح
 5 0 ةم : لاع سدل لاصغنالا

 عئاملايدارملا (ختاملستلاو عسبلاب عئابلا نعش نا
 ىلعتوذ ب مسك ايديال (لا سد نم نا هلالاق و هلوق ) ىو تضاخلا نت نادل سدلو لوة.ءناىلوالا

 |عمبلان اهلو ةلصفتلا نم كابن 0 انزلا عم بو هخملاهدادرتسا ةنكم كلاما
 عمم ءاابودو هقما_منال ل دفنملا فالك ن مكن الو نو أ نمئد هل.اقبالفهولانالةدانزلا ىلعدرمإ

 الف بصغلا, باو لصالا نام نال لصالا عمّ دايزلا نيمذت نكمل هنالو نعلا نم ةصحاسلناكف
 أ لصالا* ءاقس . تا نال ل دالا نوديا مت. هذت نكع ءالو ر.هكسمتءاثا|تايثانال مل تلابهناحاروصتت

 نءاّةر وريض نود | عنتماو ناهي لصالا نءدرةنتالذ
 م ايوا تدلع: انو دوق ىريدوهتشرف

 قتاعدامال 0 نوء<ه هلو: 0 هتشرق نءامزال انههوان دعتمو امزال « ىع صقل تشن

 9 هلا قالدباوص (كدفلا قالوناصقتلا قالهلوق) ى ىريد لكل ايريتعم زج لاوا ممازأ عبمج هناعذ

 ادرب وا هذرب نأ هد 0 (اهدلو ريحتو هلوق) رطظن سوصتلا قو ىوج كالهلا ىالو

 هعلاوه ىنك ارتب ءانو دلولابو تنام ناودلولا ة:3 نم هءلعئنالوةدالولاهتصقنام
 ادلولا هتف ناكنا هلوق) ةءاورلارهاظ دل ءاكسصغلا موناهتهةدرهيلعةيابنلان ءهلالبثمثلاقو

 .نال(ناصقنلاريصال ىفاشلاورفز للاقو هلود د رردهياسع طقسفالاو (ملا هناك طقس و هءافو

 دعب الف قواع !اوأ :دالو اوهودحاو ناصقثلاو هدا لا بيس ن اانلو هكللم ارباح مصاالف هكلمدلولا

 عطقاذا ادكو اذكوهلوقإةءادهتن 000 راين اناصقن

 هلوقاا تعش طخم اذك نئملا ةلثسكى فاشل اور فز نم وانتي الخلا اذه لعىأ (اناسنا ارش محاوق
 كيهواسصح بصغولا دلو قس هلا صرغهنالهد ابو سدل اع كاش معا (عا (ءاصخلا بيسر هت ف تدادزاق

 ءاصخل اردازا كلاس ىلع عجربالدا هءنامد هب بصاغلاهّدرول ا ذكوأ صخه يق هملع سعال هدنع
 هناىلا رب نرحل 1 تحصيل زانع عجرب رباك عم جر ةريتعمةدانزلا تناك ولو

 0 ا ع

 ناكف ددنم>و كلذ فالح مهوت هنرانعو تضاغلا

 ١ ان نءدردم
| 

 كرتو هم_صغ موب هن هن مدءاشنا ري لب ىدخغاذر مءاصخل ات اقام نامض هيلع بحال هرهتعق
 فولو هلو5) ىلي زنا ضاةو قتلا ءتياهنلا ف اكهريغ هلئثالوهذخأ» انقذ وبصاغلل ى مذا
 فئصملام الك قصاغلا ىف رم !انأىلا ه ريغوأ ةدانزبحراشل اراكثأ (ا رم ءوأ فصاغلا
 نعال ثيح ىلوملانموأ ذب و روم للا نكون الل فزلابدسقتلاو قافت اررنلا تحاك

 2 م١
 0ك 1

 ,يابنلا فاق اذ لو اهروذ ىلعالةدالولا بسب تنام ىنعي (ةدالولاتتاهف هلوق) هتشرف نيا اقافثا
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 ةدان لا فالخدإولا كلءالا ذو ادوصقمسصغلاراتبانكح الة .عقلان ءاضقالطسرمش بسصاغلل هيكل
 ىذلاوا وقوملاعسبلا فالخةلصفنملا كل ذك الو ةعقنملا لدي بشكل اذا عمت هنال ب كلاوةلصتملا
 هلوق) ىهتنا هجو لكن مدنتسيف كللل عوضوم بس هنالاضد أ ةلمفنملاةدانزلا هي كَم ث يدر اء هنف ظ

 ةيانحت انكم ادافدس فيكف ةحابالا ةيشهمق سدا ضد ناو دع بصغلا نال( هكلعال ىفاشلا لاقو 1ك

 كلم لدءاولدمل |عمالثل هكلم نعلدمملالو زينا وذ لددلاكإمكلاملا نا انلو ةضحملا
 || انهىلال نس ثالورر د كلامالب كلا تون مزلالاو بصاغلا كلم ف لدي ناسجوو ىل زدحاو لس>را
 11| همالكن مردابتملاو فنصملامالكن مردابتملا فالخاذه .(اةنسسلاكل ىلا ماقأاذاىا هلوق) مالك
 71| ةنيامجل ناك اذاوةداب زللركنمهنال بصاغلا لوق لوقلانامحلةفبالو ةعقلا ىف اغلتخا اذاامهنأ
 5 ١ لقتال تلا ىلع ةندملاوهدان زلا ىفذتهتندن نال صال نود هدامزلل ةشئمابنالكلاملاة نس ةننلاق

 دل

 ) |ًهباهتلانعةملالت رمش ى .واعدلارئاس فالغتبوصغملا فاصوأرك ذك املا ىوعدف طرتش الو ىوج

 | طاقسال(لبقتن ا شيل .قو هلوق) لبقتالىفنلا ةنيبوةدان زلاقنتاهمال (لبقتال لق هلوق) قبسو
 ا ةنييو ةموصخلا هنع عفدذت عدوم ا ةنيسذا مصتااوهوامهندب قرف موضعلو ةعبدولادر عدا عدوكن بعلا

 . || ىلعنيعلا طاقساالابصاغلاة نيب نمدارملا سيلذارظن هيفو لق هعقلا, بلاط, لب عفدذتال تصاغلا
 | رهاظ قرفلاو ىسدق لا نعالقن ىوملا لاق عدوملا نعم فراصت رئافلا ذه هلتاصحاذاو ةدانزلا

 . || ةنيبلا ةماقابصاغلادارأ هلوق نم ةصالخلا ىفامو ىمهتنابصغلاىف عقلا بوجوو ةموصخلا هجوتل ْ

 .[| شدي لورق مدع نم جارلاوهام ىل_عىنتسب ىهتنا كلذ ةضل اديرأ الو هفلح كل املا اسقف هتعت ىلعا

0 
19 
0 

 05 ا
 امس

 ا

 ين ا نو نسي

 000 ا تأ]7]]ذ | ]1 1 1ةز 0 1 2 2 277

 : ىحاةلطمبصاغلا!ةشب لوق مدعح ارلا نات ةرعدقذاو هسفن ن عنمملا طاقسال ىحاقلطم بصاغلا

 ىننلا ىلع ةندملاو ةدان نلا ىفذتاهنال بصاغلا هند لمت ال هلوق نم ةياهنلا فاه هسفن نع نيعلا طاةسالا

 | ىلأ ق قنادك لق ناو ( رثك [ هتعةوهلوق) ةيلال نرمشلا فا لافالحخ همف لاكش الو عيحص لل_هقتال

 هلوقلردطةفرادقملا|اذهىعّدا ثدح هاضرأ(كلاسإ ارادخالو هلوق) ىنام_بهق ىدهاز اك مهردأ

 مالكن مدد اك هيف جركل فالحالاذ_هو (حان امذلاىضعكلاملاةبصاغلا نيعب هنهض ناف

 أ هناتلقأوأ ن عضام لثمهتعةورهظاذاام فالسخ 38 أهتقورهظاذااعف مالكلاذا ىجاب زلاو ىنعلا|

 ا لاخلا نمحراشلامالكف اموعت اذهب واضأ ريزع هنادياورلارهاظو هلرادخال ىضركلادنعف فالخلا لحم

 ْ هكلمىتم معن ىناولاءركذمرارقاب هموزلل لقأ هتهةولو بصاغالراسخالو (ىومغلاذخأب وأ هلوق)ا

 . || ىت>نيعلا سدح تصاغللو (ضوعلادربو هلوق) ردلا اذكى تحمد ٌورو تءعراست هلو نامضلاب

 || نانمتلءام فنصملاورك ذاعهقلعت نسحالاذه ( حلا ةباورلا رهاظف هلوق) ةلال نرش ةوقلاذجأا

 0 طقبس مالك قلعت. كلذ ن ارهاظأاو همف ىن ركلل فالالرثك |هتعقو رهظ ذاامد كلاالر املا توت

 اره اظيناض أ كلا لاريخت اذكف لقأوا بصاغلا نهضام لثمهتعقو رهظناو وه حراشلا مالك ا

 ٍ ىدان.ح متم ردا ادهيسءاضرنال (مصالاوهو هلوق) هلراتال ىتركلا لاقو عدالاوهو ةباورل

 0 رثك|هتعقو هلوق فزصملا فذحول نات سهقلا لاق انه نمو رردةننملامدعلا#و دد+ | امغاوةدانإلا

 7 || لقآو ا بصاغلا هنعذام لم هتعقو رهظاذا اهم ىتس (هل رايخالىنركلا لاقوهلوق) . ىلوأ ناكل

 1 : نمىوهلا د.لا رك ذام هلراستال هنأ نم ىنركللا هلا بهذام هجو حراشلا مالك مرهظن ال افالعت

 ٠ | ةيعدبام هطع لثدح جل ءاضر واضرلاتاوفلر اسخن توم ناندرو هلاكب هكلم لدي هيلعرفوت هنأ
 / لاوزيد_جأ ىذربالدقوال دب هب ىضرت القوه هدنعال نيموقملا دع هته إم لثم هت نوكن نازاحو

 هعابولا ازارتحا كلاملا يمت: هعذافتدمق (هعبذفتكلاىلا هنمقهلوق) ىجبتناةمقلاردكلم
 لابي بماغلا عسب ناق هئراو بصاغلاو كلام !تاموا هل هههووأ بصاغلا نمكلا ملا هعا ف بصاغلا

 ناوهلوث) انش طنماذك لام أت نامذلاءادأ ىلع فوقومىلعتا,كلمأرطهنالروصلا هذ هىف

 07 و . 9



 عزو ا
 مكمل ل يئمئ52تلااا7 7 7 7977م

 | كلذهيفديزيب ونار اعاده دنعف نر ثعتراصف ا هنعقتناكنأ اك ص ةنفرو ا هةصولف | !َ

 | هغلصةمت ةسج بصاغأ هلعو: :ناتعل نال دلع ودعا هي حانالا باك نط ا

 92 20 لك ثوهو دج نعماشها اوراذكصقنلا نم قب اع عجرب ريو ةسحلارةسحلاق | '
 فيكف هق> مات اوه بلاطن نا هقح نم ناكو هضعب هملا لصو اسمعو هلك وصغملا هملا لصن ملهنم
 أ ىفتلةناقءربغو ىليزلاىفاذك هلامفلتالاهبهل لص لو غسصلاب عفتني لوهو بلطلا هيلع هوتي
 ركذ ثيحرردلا ىف ةفلاخع خبصلا ببس تسقتنا بوثلاةعق ناعم بو: )| نر ىلع غصلاةعق ب 0

 ىقهركذامتلق ىمهتنا صقن هنالخ_.صلارحا نم بصاغال ئذالو هذخأب هذخاراتااذا ناوتلا زا
 الفداوسلاب هغيصاذااعف دلما عضو اذه توثلا |ةمقلاصم .قنت نوكماعغ- _صاذا ام ىلع لمح رردلا

 مال ا ال هل نشامى انس

 5 اد ا ون ناكو هلوق نمةيادحلا قام لدي بوثلاىىنعا لب ؛عصلاىف ىنعان ل صقتلاف
 ةقالطا لعمل قاول (رخا هلوق) ريدتف لاكش االف هرج همق دب زت تون ىلار طن د 2 نعف هوقو
 صقتش اماهتموداو لايداد رام املا نم نال ناصقنل ودا زلاَةقمحل لب ناولالالةريعالذا ىلوا ناكل
 نال (حئادازامم رغو هلوذ) .ىلنزلاو ردلا ىفكصقشاماهتموةرفصلاو ةرحايد ادزبام بايثلا نماذكو
 تااطاخ وسلاو نوُدلا بروامهقح نوه تبدغق هلام موةنطقسال هدد .انجعو موقتم لام غسبصلا

 صقنلادعبادوج و هلنالءانبلا فالك زيمعلارذعتلرمفن لصالاب مئاقفصورخ الو لصابر هنال

 ةعق عقدي بولا بر ريو لب ريال جت جرانل اي هلءفريغ عسصتاولام فالخع و لسغلاب ىثالتب غيصلاو
 تالا كحو هلام ةع#ب لكسب رضو توما |عاببوألاب رءاشن ا ةمدعوبا لاقو هبر نمةيانجال هنال خلا
 اما( هيريدقم |ةفاضالاو هلوق ) فسوب ىناذ. لم ىزورا اذاعمنيدعسوه ةهصعوباو ىباي ز خصلاك

 مزلمف هلؤق ) ىوج معنا ةلوصومالديردصمامنوكت ن اري دقت ىلعتي ريدعتلا ةفاضالا ءذهى أت

 1 تا

 صل بنس تهقتل !نىوثلا ةعتتن اكناوةدايزلا بجوباع

 9 هوصخا موب خصل |ةعد ريدعتو 0

 نود 0 نمالعو با عاف نكرم 0 ا

 ناع]ا ىقزعلانبا رك ذنيعارصمو نيلعن

 مالك سدلو مولعللاءنمه لعقلا نوك ىلع ةيولوالا ىتمم (ىلوا ناكل هلوق ) *(لصف)«
 ذك ترولو الف هل«فنالوابصاغلا لعفب ناكاذاامدمفي ذ نحو لوهدلل ءؤاني روف هتيعبام فنصاا

 دقفالاوانيعتم مولع لل لعفلا ءانب وك ععا ذب ولوالا نمح راششلا هرك ذام ياست ىلعاذهوانذعشورك ذ
 فالخي هبرغولامم- هنمل عب لكلذ اقول هنانرطظ ةيولوالا لوم اسشلا مالكق ئوجئادسلاز د

 مهضع مالك امكلر هظاذه تلعاذا ىهتنا ىلوالا قب رطلاب باغولام كح هنم لعب هناف فنصما هيريعام

 | ناكاذا 0 ءه«اصريغب ناغاذا اعف هك ماذاهنالهلوق حراشا|اهرك ذ ىلادي وأوالا هحو تدح

 أ رددشتب نمصأرق هنا ىد 7 , حراشلا جزم (هتعق كلاملا نهذو هلوق ) ىهتنا ىلوالا قد رطلاب هعنصت

 أريعضلا كبك بجويديدشتلاو لاق نمد نم ميلا فيقع هتف كلالإ ٠ نم<و ىوحا طخ ىذلاو مبملا

 |هم) صاغل | ىلع ناهضلاوعاضن اف كل املا ةيبغدنع ص اغلان مدععلا دحر يي

 | باسكالا هل )تف بصغلا تقوىلاادنت كلما هل تشب ناعذلابو ىوجردقمام رمش ب اوح (هكلم ْ

 أ لياقلاطم هسحوب هنا نا ذلا ءادأد_ئغ كلل اسس بصغلا ْن . دارب الو قلما ن ء رددالوالاالإ

 | اذكَء| صقنملادان زلاتومث ف هرئأرهظاال- ة هو نود هختو نهتم هن تبائلاودانتسالا قي رطب |

 " د_دع نمعلادرل تحوم بصغلاىلب كلب دس بصغلا لَ ءمعال نيو ىلن لا لاق ةهياتعلا3 |

 |تشمم بسلا اذهب دوصقااوه مكححااذهو ناري ا قد رطب زهقلا دنعةعقلادروةرد.ةلاآ
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 ريحت اقرمجتا د كامرب 2
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 أ ةعنصهيفدد علو بولا عطقاذا اذه (هذأو ناصقنلا نمضوأ هلوق) ةيلالتترمم سايركلاك
 اذكوهلوق) ىتليزاندنع هنءكلامملا قح هي عطقنب هناقالثماص.ة هطامن نأ, ةعنص همن ثدحأ اذا امأو

 تزناكولو هلوق ) لب زاهفنأ فتح توما لاستح اعاطةنالامفةدايزغلسلاو يذلا نال (حلانسحلا
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 بوكر الالو لمعلا حصن عطقلادعباسمالهجو لك نم كالهتساهنال (حاةلو هصحأم ريغ ةيادلا
 امشهنم:الاهذخأابيرراتخا اذا نكلاضنأ ةلوك أما ريغ ىف تءائرامخملا نأ رك ذردلا قو ىليز
 "| رغىفاتباثرامخما نوكن مردلا ىنهركذام نأ ملعاو حا ةيدامملا نعفنصملا هلقن كى وتفلا هيلعو لاق
 قرغلا اذهىناق:الا لاقو هصنو ىل ثلا هنع لقن ام ىعىناقتالاهرهطتسافلانعاضد أ ةلوك أملا
 ذنوج ور هاظااو دب اد ملا تح اص هيلا بهذام ىلع فرطلا عطق ىنهري_غومهللا لوك أمني

 (نمعملا تف نم ثلاثلاءزحما)

 ناكام ع حلاص عطقلا دعب هنال(هلولمملا فرط عطق ف الضو هلوق ) ىسوتنارا مخالب | هريف ةعقلا عج
 هفرط عطق دعب هن عفتنم هنال لاق. نأ تش ورظن هيفو ىلشلا لاق ىملن زعافتنالا نمدل.ق هلا اص

 ١" ]|| هنالامفرذعتب ناصقنل انمعذت ناف درو رلا ل اومالاىفالا نانعالا نمنمع لك ىف محا اذكهو هببع
 1 هيلانيعلا اس نأ نيب وفصاغلا ىلعئش عج رمالو نمعلا ذخنأ, نأ نمب كلاما اريذهف اب رلاىلاىدؤ»

 11| هتشرف نبا هم ىرحصالابرلا نالابوث قزنوأ هلو ةيراشأ ةدون رلا ل اوهالا جارخا ىلاو هتعقوأ هلثم هنمذد و
 شحافلا لمقو اهقصن لمقو ههقلا عدر ناصق: بجواام شحافلا لمقو ( ما قرا نأ جملا وهوذ)

 فاضملا ىلعافطعرجلاب (ةعفمل | سذح و هلوق)هياهغلا نع ةملالبنرمش ملص امريسلاوامّدوُدل ملص الام
 ةيلالثرش ةعفنملا ضهر و نععلا ضعن قمن وهدعب هلوقل ضعت ظفل همف لماعلانوكمف نيءلاوهو هيلا

 فصوولاظ قرعىذل سل ىأ قحملاظقرعل سل مالسلاو:الصلا هعهلوقل (تدرواعلق هلوق)
 ش إ برغملانعةرانعلا فو ىتلن ز هلل ماقو راهن ماصلاةباكز اجا نموهو مظلاوهو همحاص هغصب قرعلا

 هبقعت (ٌلاىسنلا ىلعوا ىضاقلان اكو هلوق) ىسهتن ا هعاقب موي لب توم بصاغ قرعل سدل يأ ةفاضالابىوردقو باصتغالا هج و ىلءضرالا ف سرغي ىذلاوهوملاظ قرعىذل ىأ قرع ني وش
 |ليصفتلا اذه ىلع ىرجو .(المصفترك ذهناهلوق) ىوجرظتياف عملا حرش هي شاح ىف مساقةمالعلا
 | نمرثك | ةياهنلا نعةملال نمثل! ىفاك ةلمهملاءاحمابىاةحاسلاةعق تناك اذاا ذه لاق ث.حرردلا ىف
 أل هديب ناكرمناهلوق) اهذ أف ةحاسلا ةعق هل نمض» نا بصاغلاف سكعاذاو سرغلاواءانبلا ف
 رادحلا مديبالا هجارخا نكعملو عدوملا تدب ىف ريكقاليصف عدواواردق ىف هسأررقملا عداد (حاةواْول
 ا لقالاةمترتكحالا بح اص نهض كل ذوو اهرسكمالا هجارنا نكعلو هريغةربحت ىنرانيد طقسوا
 |ةمرح نالهنطب ىش ال تاه هول علب اولو ل اقءامشالا نعردفمخالاب لازبدمالاررضلانا لضالاو

 |تلقدلولا ارخال قشلا ىل_عاسامق ىهفاسشلا هز وجو هتكرتىف اهتعقو لاما ةمرح نم مظعا مد الا

 | تء

1 

 (حاهعاقي عوبهلوق) عصالا هنارئاضلاربونت و فال _خالفاضي تشم هنا خفلا نع زئانجلا فانمّدقو
 | نمغيف علقلا كم هنوك ل احامهدسحا عمو سرءغلاوءاننلا نودي ىا اههنودب ضرالاىا موقتف
 ةرحاوةريشع حول ةملارصشلا ةعقو هام ضرالا ةعق تناك اذاف ماقلا قكسملارصشلا هذ قالا ناكولقلا | (.٠ صتناذا عواقللاةمقف اعواعمابتعك نم لقا علقلا تسلا ءاننلاو رتل هع# ناف لضفلا
 ارردةعستلاكلاملا نهذنق ههارد ةعساو ةثاعموقترصشلا اذه عم ضرالاةمهاردةعست ىتب مهردولقلا
 ضرالا ىلع اعولقمه_تعق نهذن هنااعولةمىفصملال وقرهاظ نك (عول_ةمرععشو اءانب ةعئالو هلوق)
 حاب بصغن او هلوقإ) ىوج ضرالا لع ةموكمةراجواانماوااوحاءانمل او ا طح س :رغلار دقي نأ
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 مدمدوب



 تا (نيكحسمالذم ىلع) 0
 ض2 2

 اراش اوان رك ذاذك قايسلاو قاسسلا هيديشت اك كلاملاءالملاوزو هأوذ نءفاولا فذح هباوض

 أ ارق ناىلعءامنو اولاتوس ”هعص نموهودا ١ ما ءاعزارتحالا لاق ام .سلاو قايسلاهيدرش اك هلوقي

 هنأ ىلع هعقر ني«تبق بعت هناا وسن لن هل ول تاكو او هيالداو ال هءلوعفملا ىلع تبصت !ايرمالا ظ
 ١ ا |ناصقنلا هنمض النمءلاذح أر اما اذا هنأرع- تود نءةباؤد وهو هلود) 0 ماوعلدب 00

 لير داك يور ةعبات فاصوالا نالدأ لوقوهو نمد واش اادنعوابرلا ىلا ىضغب هنالّددو رنا لاوم قهدنع

 يا 7 نعوئثالب نمعلا لو نيمذتلا نم, كلا اريخت: كلامبهذموةمقاب ىهو نيعلا*اقيب تسب كارم او نمعلل

 تال 0 قع هفتمب وصغملا سدد قوق عاس كل لا ادكلع و نيسسلا» نءلو رب كلمن افسوب ىنأ .

 مم اربي * كانو . نع || ىنعهئامرغرتاس نمقحأ هنهبوصخملاة بصاغلاتامناوةعقلاو| لثما نم بصخلا هيلع هل بحوأم
 ”ءسيشوا 6 "ان | كلَعلاكمفرصت ذنبا ذو ىقاطملا كلما دوحول جلا ةفمنح أن ءةباورونسحلاو رفز لوقوهو هلوق)

 كو ليرات تامهزب ةحابا ف نالو قيساك ىراسالا!هومعطأ مالا هءلعهلوق ن مد.قع_ساام ناسصكسالاه -ووهربغل

 ناو را 1 كلما ماةل همرحلا عم هّتمدو هعسذانوداسف غلا ةداملاهمح ءاضرالا لبق مرق ةيصعملاب اب ف عافتنالا

 ةءلعو 0 و هر 0 ىلعف ( لا فهر اضل تاتا ضز رد

 يري أن نمامهندبامانرك ذو ىفا:سهقلا نع هانم دق م هوجو كلذ ىف ىنكي لب لعفلاب ناملا ءادأ حافتنالا لح 0
 ا .., || مامالانعةياور حراش || لعج ىضتقمو مامال امه ذم كلذ لعج ىناّت_سهقلا نا ثدح نم ةفلاخل 00 0

 ل 1 0 1 1 هناام ( ما ةفنح ىأدنعاهكل امكلم لزب هلوق) لعفلا,ءادالا ىلع لحلا فقوت ههذم نوكن

 علا 1 وهوامهانعم لوزبالا ذكوا مع لزم ةضفل ار بهذا مسلن اهلو هنايب قبسأكةموقتم هعدص همق ٌت د> 1

 عر 7 كم 56 هرسكماسلق مغولاذفوتيورالاومالاف ىف ةمو#ةمريغ ةعنص لانا ىلعلالملاكس ىف نوكيالف ةينغلا

 م0 : جدار لاو : نمةمعل| هيمو هلونقم دعرا:*2 نا هلذاهل. .هو نعي هدرف هلوقو هدشر 5 نأ ن نمد: الكلام ىلاهدرمك

 ع 1 0 | ةملالتشاهركذ أب ا ءاحلايةحاسلاو جلا (ة-اس ىلعءان هلوق) قيس ا
  1ناق* اواميتعت تناك اوالف الاو|رتعق نعرث 0 !اًدو5 تناكاذا اذه (اهكل ١١ 0 0 0
 صقن بصاغل ادارأولوام مرد 5 ىيءامهتدب نم |مسةيوءانبلا عاساعزانتن اوزاحئث ىل_ءاهطصإ ١١ هر 4 0

 م 57 ا لاملاعمدض: نم هيف ااز ومال ل قوزوك لم هلق ناوزك ل4 ةيقلانءاضقلاد عب نا ةحاسلادرو ءانملا 5

 كورن كاي | مسقيءانملا ةناوففت ذا دعوا 4 لو ةريخذلاو ةيزازيلاوةياسهنلان 2و كا 1 5

 0 6م 0 ,. || ءانبلاعاساعزانت ناوباو.هلاوا طقسةرابعلا ف نا ىلرهظم عج ارياف بصاغلل ءانيلا ناعما

 تر 6-1 00 0 0 أرك دو هلو ل ندري ةىلوالا ناك( لاسر دلع كا نام 1 لاو فوق ردتفام املا

 ْ اود ىنناذاةحاس !| نع كلانا دس اننا عركت |لاقو هبرامع صنو أن لا لعفاك ىنركلا

 كال اسملا تح عطقتمال ىيفاثلادنعو
 كا وع ةبلا مدويف ناك اسفيك

 : ناكف هل | ام يعدو هنال هدد

 مالسلاود الصلا هما ءلاق بصاغأ اناررمض هعلق ىف نآل يعج اقاقلطم هقح عطقن |ان دعو صنلاب هب قحأ

 طعم 2 اناخاذا ةواضن ارارخمم 0 روس كلاما ررصو مالسالا ىف راض الور رضال

 ا : فاق ب. م ىو
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 0 زر 207 1 كف ناكو وق ديقف ىلا رصلا خش ىذايو تن يلا فا وسم لل سن لس ردا
 (<لإ د 0 ل (ف 0 ةيانضما بر تساؤل لص الق انس وزان نألا ةفقاو تناك اذااهالرعلا

 ا م كامنا ظفل او ىنركلا لوق راةنع ىفاودنهلا ناكو ناسسلا ةراغف نكحجا ىخ ركلاهرك ذا ل ةراشاالا

 ب, 204, || نمد تاوغيناصقنلا نم ةاشلا عذنا لعا .(ةاش عذولوهلوق) ا ىنركلا اقامة عم ىلعل دب

 : م ل ا و ل اطقنر لهو انش هرك ذاذك نمعلا

 : 2 ملا قح عطقتب نئاقاز دهاو عاب يا 1 ةكلوتسم

ال لو رهاظوهو نصنم_ةلاكسداناا لق وتلا | (انون قرنوأ هلوق) ئرم ا ١
 ا سل

٠. 

_ 6. 



 (نيعملا تف نمثل ل اعزحجتا) و

 بصاشلا كلما تش اذكو لوصالا فر ّرقتام ىلعهجو نمل ا ىلعاجار نوكسف هحو لكن مماقأ
 ارفصعب هغمصق ابو /صغاذا|مأو تان زو ررد برحالاو االصأز يقل نكعال رحب هكللع طاقخا اذا

 هلوق) ةيانعدسسا لد ثاق ب ونلانيعنال سام ىلعراخملابناكو هيفشلالا تح عطقتي ل
 "| ولف ةياوروهوردلا ف لاقرك ذامداودجو ب1 ناو لحن اتو.ث سايقلاو (لحا,تمدحاودوجودعنو
 || ىتاداسفلا: داملاوهح دجعملا ىلعامارحو َةءاو رىفالال> هعاّدن اكل تسمراص ىتح هغضخ ام اعط بصغ

 |فقوتالو ل دبلا بوجو لعل نكي هنا لحياوتمد حاودوجودعن و حراشلا لوق ىضتقم لاق نا قا
3 

 [|لدلابوجوهدنع بدطلا طرششو هصنو ىتناتسهقلاهرك ذمامالا بهذماذهو لعفلاب ءادالا ىلع
 ماماالامهذمىناّء-هقلا هلعحامنا لعاو ىهتنااه رب غو ةصالخملا فئكىوتفلاهملعولاقهؤادأ امهدنعو

 2 5 قحأ هنم وصخ او هبف كل املا قح عطقب عضوم لكو ةناخراتتلا ىفودز رتحمرك ف سو كلم هلو قب قلعتم

 «عفانم ملظءمو هعسا لد اقرمصت هو فرعتلاهري_غواءدش تبصغ
 7 ّ ,رقتب هكلعو بصاغلا هنعذن هناف

 مسج

 || نامضلاءادأ دنع بصغلا كل دابنس نيرخأتلا ضع: لاقو نيمّدقتملا ضعب بهذهنلاو هيلعز املا (هر
 ١" || فم ىح نكلةياهتلا فاككلذ هل نك, 1 نسلاذخادارأو ةمقلاذخأ نعشالا لا ىأواف طوسنملا فاك طور برع 70
 3 ىضاقلاءاضقوا|ناهذلاب نممصخلا ضارتدنع ىصاغلل تش اا كلما ن |نمققحملا د نعم !نانيلعتلا يي 0
 ا بصخلا كما سس نيزخأملا ضءللاقو هلوقو ىنامسوَلا نعانخضش اهريغو ةريحخذلا ىف [كلدمل اءاد أو أ هد مار 0 فد( 5 1 - 6 2 . ٠ . 5 هد -ل 35

 ادنةم اغا تدي ناعذلاءادأب كلملانانمراتتالا نعدانمّدَقام هيلع عرفت نامضلاءادأدنع

ف الدرأتلاو لسلام ولوةاشلا يذدر<نالهردنق (اهاوشو هلوق) بصغلاتقوولا 0 و
 ْ وبا مقر

 [١ دافأ اعطقاهلعجى أ اهعبطةتبيرأتلاو ىلن زلا ناك هكلم ىلع تقف نيعلاليدمت هيلصحالفأ] * في الرب كو
للاعبطقتلعج ثدح قيعلل اقالخ هرب-غو ىبلزلا 7-١ نورت لي

هاشهشلاهبلعهبنئمضطك ءاشلا عذدعب مع
 ْ ني

 |٠١ هتاانلو كاملا ةمعتهي طانيالفروطم هلءفو هقاءنيعلانال(كل أملا > عطقنءال ىفاشلا دنعو هلوف) ال ا

راص تح تاذااذكوأ مضعب تافدةدصاقملان ا ىرتالأ هو نم نيعلا ك]وتسا 00
 "ا روظخل اورتكمساهل

 ا امدس نوكتو زو ةيوصخملا ضرالا ىئةالصلا نا ىرتالأ رش 4 مدس نو كح :نا عنمال هريغل
 لأ نان تف مزايالبك ناعذلاءادأ لمق عافشنالا هل ز وحال هناريغ كلاب كنظ اسد لب زجلا باوثلا لوصخ
 : اهومعطا يطل ادم اهكلام نذاريغب ةحوبذملاةاشلا مال لاو ةالصلا هلع هلوق هيلع لدرو بوصغلا
 [| لاق ىرسالااهومعطأر ردلا ف ىذلاو ىجاءزلا ىف اذك كلذ لافال هكلع لوا عافتنالازاحولو ىراسالا

 . || ىراصتاةفايضيف ناكماللا هيلعهنأ ىور (ةسس:) ىوارلاك د ىراسالاو اىرسالا نابسلا هيا
 "| قرضتاهنامالسلاهبلعل اقف اهغ.سالو اكواب نعذ ةتلاهتمذخأف ديو ثم ىأ ةيلصمةاشدبلا مدقف
 1 | السلا هيلعلاةنعجر اذااهتمربحوهاع هضرأ دو جنأ هاش تن اكىراصنالا لاقت ق>ريغب تحذامنأ
 "| دق صاغلا ن اناس امولعمكلا لا نوك عم قدصت:]ايورمأف نبسحم ىنعي د لاق ىراسالا اهومعطأ
 || قدصتلاب هربأالق هنع ظفحرذعت اذا عسسلا دعب هنمو نكمأ اذا هنيع هيلع ظفحي :ريغلا لامن |اهكلم
 || نوكتن ا عنعالهريغاروظحلاو هلوقو ةيانعلا ىقاكءاضرالا لبق عافتنالاة مرح ىلعو اهكل م هنا ىلع لداجب
 | ةهح نىتهج لعفلا اذ ناءرب رقتو ر و هنال هلعفب رتعمالو هلوق نع باو> لا يرش كحل اس
 | ةهلاهذفثدح نمسسوهو ةهوقتم ةع[صٌ ا دحا ةهجور وطعوهو للا نعكلاسملادب تدوفت|
 | اهومعطأ مالسلا هيلعدلوقي بوص ةملاريغاذا بصاغلل كل |تو.ث لعلالدسالا قابس ىف ىنبعلا لوقو
 اضرال البق بصاسغلل عافتنالاةمجو كلاسملا كاملاوزو قدصتلابرمالا 5 دافأدقلو ىراسالا



 قلص ظ 0 ةحسال ه2

 ْ هيناتا يو سام ةمردتلا يب بصغلا ناكمف بوصقلا نة (بصغلا ناكمملا ْ

 حراشلامللكى امثل اع تهذيالف هراضرااوه ثاائلاو ءامشأ ه كب ا نيبريختلاوهارةروكذ ملا اضنأ و

 | اص هيريصد : هنالدرحأو راع ( .افادبعبمغن اىأ هوق) ىجزعل خلا لاجحالا نم

 انوجوىأ (آ١ مهدنعهلغلاب قدصتو هلوق) ةلالمترش :رعسلا عيجارتب هعقلاالنيعلا ناصع دار او

 تصاغلاوهدت اعلاو دقعلابالا موقتتال عفانملا نال ىف الل افالحتان دنع سصاغلل دلخلا نا هلصأ قاسم
 بقسل :اهتدافتسالاهب قّدصَت نارؤ» : وامن ديب ىلوأوه ناكفهدقعب الام دمعلا عف اذم لعج ىذلاو<«

 , اال © ىلا دع نعكام ىلع دازاع ىدصتب نا عش ناكور ردريغلا لام فرمصةااوهو ثدمخ

 ممل ىلا ايزمردلا فرك ذ لوقأو ىوج صقل هنا ىلع لمص تاق ىمدقملا ةمالعلا لاق ن نس دتلافاذك

 ىاسلاب قدمت هنأ نم مقتل ىئامافالخديزازيلا فاكريسصلاو هوا نغناكث محتلغلا لكي قدصت هنأ

 ىع راتدالا م قّدصَت ال هناقرمقغل 8 نءزارت> الل ىنغلاب ديرعتلاو طة اس ىسدقملا باوذ ىبهتنا

 اهو لن ىزرر ريض ناكو تيعلا ىف وراصقتل ناك اذالذهو هداك دعب نا رجا تح ارق

 بماغلا هلذتسا ىذلا بو طغم ا ناك ذا كهلوعشل حا هلغت ساناو فذنصا|لوقلةمتلاب اك ناك ناو

 فسوب ىنأ دنعو هلوق) همن دق 25| ديع بصغناىأحراشلالوقلهمسسنلاب ه هر ذنسحال نكلانور

 0 0 00 حب راذهو نعخارلام 0 ىنجن مالسلا هم اعنا ئورامهل لوالا فنون ىأ لوقاذهو (قّدصتال

 0 يجرد 1 دنتسلاكلملاو ريغلا كلم ق فرصتل وهو ثدحت بنس ,دافتسم هنا موق هحو هل بدطمق نوعشموهأم
 ا 7 .٠

 1 . 0 ذي تعد هاداىفةلغاا نيءتسس ناد] هته نم ىتح ص اغلا دب قدعلا كإ هول ثمل هب مدع ثءالق صقان

 ايلا ا ناسا ادا قالت ناقل احم هينقدصت ةلغلانم ْئىد *ىقنناق ناعذلا

 كلاس ناكدمعلا عمكللاملا ىلا ةلغلا لسولا فلو تح ن كل اهب قّدصتلاو كلانملا قت <ثدخلاو بضاغلا
 ىرتشملاديف كاف هعاباذاام ف الخت هيلاالوصوب ثلا لاوزل عتلاوهو ا انشَع ناكناواهوانت: نأ

 قمل نكمل عسبلا لبق ةلصاخملا هلغلا ف ثمخمانالن غلا ءادا ىف ةلغلاب بضاغلا|نيعتس ال ثدح قدقتس من
 / و 3 ! الفلام اح. نال ىتجلو هلو5 تلق ناقئربدلاءركذاذك هملا لوصولاب لوزمالف ىرتسملا
 الا, تايسون. | هدريلاذا لع لمص بوجولا نمىفاتسهقتا هدام تلق ا مىناتسهقلا نع هانمدق
 د( امور 1: هل لحال نيعتب امن اكن اف ل لالاق (ملابصاغلا فرمصتولاك هلوق ) همالك هم نمداةتس . كتكلامملا

 ا 0 8 تءطن « الزاتانهروك ملا ع رااوهو هعمل اردق ىلعداز الا رصد وقل نايف لوانتلا

 2ع ا ضورعلاكنمعتنام نيب قّرضتلاب مالا دقرقالدلا ىداطالا نهر هاط (امهدنعيرلاب قدص <. هلوق)

 أ دقعلا نالاهو و ضورعلاكهم لاةراشالا,نيعتباعف مذاوإ ذهرردلا قلاقن ل نيع+ دالامو اهوحنو تهور
 ا | اذاىنع ميرا ودصت : هنافابي ىرتشااذاريغصلا عم اجا ىفرمن اندلاو تا هل

 أ اهنمدقنو اهرب اا أوأ| امنمدقنو قلطأو ا اهريغنمدقنو أمل اراشأ اذاامأو ارئتمدقنو اهملأراشأ
 ْ يات دحام نا ايس ال بق نييعتلادنقتالا_ملاةراشالا نال هسا

 | ةيراضملاو نيمماحتارفباوحماقالطالرا:ةلاوهو ل اح لك ب. الا ةقاكلا فو ثاللاوأ تفي ناك
 ريكلاع هاا نيعماسج اب دإ ارمان ارهاظلاو ىناولا رك ذاك طوسملا ن م ةمراضملا باى أ ننبتلا
 ْ ا لع يع لا نع ءممستتلا اذه ىجلن زل لاركذ اذك ةيلالضرشلا فلاقد# مامالل ريغضلاو

 أ مارح اةرتكل اننامزىفىخركلالوقبىوتفلامهضعنر اما اولاقمئاضأ 5 نك دك ا اكذوأ
 | قراصوالثم هارد نعد نان ن هذ ام سنح نم تا لابراصاذاامهل ع قدصتلا ىف فالتخالاو ىسبتنا
 | نال عاججالاب قدصتلا هيلع بحال ضورعو ماعطك اهريسغن مناكتاومهارد نوعا ل در نمودي

 | هنوكاو مسالاىلاو زورعب .غتلاةروصناهتلا|مأ ( لا كإموهلوق) سنحل اداحت دنع نعم ياسا رلا
0 

 ا ما ه- عةاذكوا رشوا ةمطندا دزتواشل |ةعقن الو عدو كوكل هنالذ كلل ام اوان دعم



 ناصقنلا نك هتعارزو):راصقلاوأ ةدادحلا هلع ناكنأب : لغو (6 هانكس صقنامو) ىذا !1لاقدبإ و لوالا سؤ ىلا لوةو دو«: عد دم لاقو

 اذااعف ىلقنلا روصغملا فنا صقذلا نهذاك ئترودلاىف (نيعملا مد ه نمثل املا ءزحلا) ايل 3 ناصقن لا نمد ىأ (ىلقتلا فاك

 ' ناكءا اوساةلطم تصأغلادنعصقتنا
 ىلا ناككم نمىلقنلا له وهلال .ةودحاو ل» وعلاو لقنلا لق هماالبن :رشلقنلا نوديامصاغ نوك<. لمقأ للشلاو روعلاك لوا 1

 ىفاطع نم لوصو فطع نوك لؤالا ىلعف ىربدون [ناكم ىف تانأ *الانودب لمت ل قنلاورخناكمأ .كلب لاتاقو رصلاو كا
 ند فةولاق ىف هل أوقو (هذعذإ دج لاقو هلوف) معالا ىلع ضخالا فامع نما ىلعو فدارما ١" علا ا 8 ا

 سم غىف ىوتفلا ناو زم هذلارةفو هديا هلزوواتملا تسج قرير غلا دلال ذو لاق ىترعلا نعال ١ ظ 00 0 5
 رحأ همززريغصلو أ ف ةوابمارهلظ مث اهنكسو اراد ىرتشا طم .ملانحاص دئاوف ىفو نانعضلابفقولا عف ةازم ْ 0 00

 عيبلا نعي اقععلا نأ محالاو نيدلاداسعو ىب.ثورتسالا لاق ري تلا ور للا لك راف نع ال لولا فم
 لئاسم قالا رو .الراقعلاهاشالا قوءاضقلادع ةدابمشلا ن نععوجرلابو ةغبدولا قدوحلابو ملستلاو ْ يب ريصت لاقو وسال بصغ

 هلوث) ىهتنان هجروا :جالان مذ لهةعفذملا ل طءولامرطتس ةملالمترشلا قلق ةنالثل اهتهدعوأ - ١
 نأق حرص (ةراصقل اوأ:دادحت اهزعن اكن أب :هلود) ىوح هاجد هود لغرس: ففطع (هلعو 1 رأت وافاعتسا ل :ضرالامذه

 ديس اهرك ذاكرعستلل ىنكسلا ىلع لجل اى فطغلا لعج نم مزراب واقلطمال ءانملا ن هون لبع لمت ايدارملا أ ايا احر ان م
 1 | لعل ديامحراشلا مالك ىقأ سو اسقاطمال ءانبلا مادوناملا ىضغامى كلانا 0 رجلا ْ ىرتشن مر 5 ةايسم نيد ع لاقو

 باصعتلاب نم<هلوق) ملارادلا تمدهنا اذا هنال اكس لاقااو هلوتوهو اضدأ كلذأأ كرو راع 0 لق
 ١ | ميا

 هدب قنوكب نأ فالتالا نامذل 0 مج ' راقمعلاو هلعفب هفلت أننالم فرغ ةلاد ا ضرالاناصق: امي ايراد 5

 هلو*) ىلن رد ءلاىف لوصحمارالا نمذال تح بصغلا ناسمض ىفال- يهب نما رلانأ ىرتالا عاونأ ناص قالا ةنابتلا ف اذك

 دهم جر لق (حاةلسنيدجلااقوهاوق) ىوج ةعارزلاو نكسلاب صقنلاىأ (نيتروصلاىفأ هز تاوفي ورعسلا عجارتب ةعبرا
 7 :رمعلا نال سدقألا ةلس نيد ل وق تعب وهو نم.دتلا ىفلاقو هداهن :!| ياك يصب لود ىلا ةلسننلا 1 0

 هعوردلا ىفلاقرذيلاوهو هلام س أر ذخأي بصاغلا مث ةيلالم ثلا ىف ازد هعفاملا نودنمعلا

 عرزلا لعق فنأامو ناصقتلان «مرغامذخأب ورا لاوهو ةمفرعصلا قوورذب لهم ىفاعلا ن نعد

 ا راو يا ضرالا تجرعأ وني ح رز هنروصد- و ةفمذ -ىنا دنع لضفل اءقد- صو نوع رمل عملات اوفر اد

 00 ئثش ىدصتال مسوبالاقو ىقاملان قدصتب :ورازك اةعرأ الدعس 00 اهنضع ورك ردع ا نامذا |بجوالل والاف نمعلا

 1 ظ بصغولو هصنورايتخالا قفاذك (ماحاشف اناث ناكوأ هلود) نيناخ ا نمدجولا نايا قا نامي ان لادراذا لا اوحالا عنج ف

 ' || نيعدجو نممالسلاو ةالصلا هماعل اق هقفنلا نم بصاغا يم 5000 ةريغصدب راحوأ ادنعأ| نامت بوو ا ا

 باهزذوجرعلاو للشلاو ناس قت © نعض زوم تراصف ةياشوأ انعشراصف اناش ناكولو هب وأ وهذ هلام | ١ بعون تل كا لاو لاح

 | تثدحاذاناصقنلا بجوب برعنونحلاو ةقرسلاو قابالاو نآرقلاو ةفرملانامسنو رصنلاو عملا | انزل قامأ ب رلالاوماربغق نامذلا
 ْ هتاف دنع دس هراصف امص بصغل اق ثءح هفل اذخئام ىنأ ةبيقلاك د 5 ساني 00 رع يل ما دل نوط

 أذ اوفي ناصقنلا لصحاذااموهو ىنانلاعونال عحار (ال.لق ناصقنلاناكاذا اذه هلوق) ناعضالب هذخأب | هيحاصقهدب ىف مشوتف ةضفءاناوأ

 حوجرلاو هذحأ نين :ريخعب اريثك ن اكن او ناصقنلاب عج روهذخأ الءلق ناصقنلاناكن اقنمعلا ن نم رح
 0 قامرهظإ هنموانعشراتأ اذ هيلا ة عقلا ع.يمح عجربو بصاغلا ىلعفكر شين أ نسو ناصق مان :

 ْ 1 اذاايوهو لوالا عونلل ع جار (بصغلا ناكمىف هدراذا امذ- هوهلوق) م اجالان ,محراشلا 9 ْ

 || ىفمدراذاا عد. ةمرعسلا عجارتب لصاحلا ناصقنلا نامك مدعىأ ر ء«سلا عجارتب ناصقنلا لد أ

 ا .بصغلا ناكم قدرا ناكاذاقر ءىلا ناصةندعب هكل امىلابوصغللاّدراذارردلا لاق بصغلا ناككم

 : 1 مهم اذمخأ نيب كل املاريذع هدف ن نكن اوءزح تاوفب الت امغرلارودفب هد .«>ارت نال هلع نانمئالفأإ

 ) ١ 2ناكف هتان صاغ لبق نم لصح ناصقذلا نالءد رتسل ناكملاكلذ لا اهذلا ىلارل رطتنم وأ [ت

 ْ نا بصاغال ىأ ررضلا مرثلب نادإ نلكف هاوكو ى عةنارطش  ناهلوةعلاب بلاطو ر رمضلا متلي نا ؛ 1 0

 فوك لعالم ا ضرغ ناو ةموصخمل مون بصغلا ناكمىف ىوصخملا ةمق زءءاراتخا اذاررمضلا مزتلي 5 ع 30
 اك او ردا ةعرلن نا ذل نكح لوق نا رجانعلا ناك نكمل رغم ذ رك لفأ ةموصخ ادلب قف ةمقلا ْ ل

 يلا اراطتنالا نمر و ةمقلا نأ نممرانخار كلا ملاف هلوق) ىقطصالام ىلغررعضلا تصالا غزل نا كلام نا م 72

 دا 0 ا ا دس

 ةنح تانجع هك لع نام ِِك

 بوعرم ف صو تاؤفب و نيدعلا نم

 م نذالاود.لاورمدملاو 6

 سا نلاو بهذلاىفةغان ضلاود.علا

 هنيعل كلذ -!ءانشنا ران لا

 1-0 ءاشناو هريغهلد هالو

 هل ىفاشلالاقوابرلان ءارداسفت لدم
 تاوفوهو عدارلاو ناصقْلا نهث؛ نا
 كل نملاق بوغرملا دلل

 ثصاغل ادن ةفرحما ىماذا ف رتما
 نامضلا بدونهدي ىقاْسفاناث ناكوأ
 امأالماق ناصقنل !ناكاذااذهاض.أ



 ؟ا1 (نكسالنمول !ء١

 نامضباولاقف ى رمان هدلاو ىازلا يدقتب رزمملا فطانلا تانوزوملا نماونثتسا مهنا ل عاوةتوافتلل ْ
 اذكوةيارنلا نعةسلالينرمثلا فاك رملانهدلا كلذكورزملا توافتب تواغتي فطانلا نالامبمف ةمقلا
 كلذوحنو تب زب طواف ب ريشو رمعشب طول جر بكربونتل | ىفاكمسنج ىالذع طولخما ىل* "| ىفةعقلا بحت
 امنولوم- لاو ةحتضلابتواكفتلل هسفلاو نوباتضلاو نقلاو نزلاو سددلا اذكو 2 .هدكا

 قلأو قرغلا فت ذه: أ ةروةوم ةنفسك ت قولا كلذ ىف كالملا ىل.عفرمشم نو زومو لمكم كملكاذكو

 ىلثمنامذلا ىف ىع 5نيلاو ىتحْنلان ءردلا اك امهتعق نع نوزومو ليكم نم ايفام حالملا

 (امهوضنوردقلاو ةمققلاكهلوق) ىلثم ل دقو ىلةلانهيوافتل قد وسلا اذكو ىعق 3 رح الاو لاكهربغف

 هلئثالودذحأع اشناف موف مضر ساس جلا 0 رتل

 ىبتانرو حاسم 0000 رااورفصلا ةسنآ اذكو سنحلا فالح نمهنهضءاش ناوهريغ
 ةينم ورك ذ امردقلاو ةمققلا اذعامدار اانا 0 !اامرطتس (ا .هوحتو هلو)

 نوكح,دةرسفتلا ادهم هنال (مافزولايدار | سدلمت هلوق) يعاضرلاو فلا ا

 رصتقاولوادنا ملثم نوكم ىذلا ى رولل طاضاذه (ملاهكباقم نوكم لد : هلوق) ةمقع اكارمق

 ناك اذا نزولا ىل_عامنم نلايهتلباةمنوكتاموهو هلوق ىل_ءاملثمالا نوكسأل ىذلا نزولا طباضف
 تروا انقمناكفنك تلقناف (خا لك لاىلع 0 هامل ةمدصلا فاسدا

 دارملا سدلريدقتلاوال-ةمهلوق هلع د فذح همالكى تلقددعلاوأ نزولاوأ لكلا ىلع !: .ةمهَنْعْلا
 (عونصمريغامأ هلوق ) مما نئلابهتلب اقمنوكما امل. دعو لاكب ونزونامىددعلاو ىليكل او ىنزولا

 حاانهداربالو هلوتل حاضءا (اذك ةرمثء غلا عامتلاةينأ ريغ نم هلوق) ة د هلق راك
 نوزوألاك ىلع ل وما نم داهلوق) لاهل اقم نوكرام ا:هَتانددعلابذا ربالو ريدقتلاو
 ةلناقملاد ءاممق الهناللا 020 اف 26 ررمذ هضمعمت ىقىذللا
 اوصمةنهذلان مهدعق هلعق هضفنلق كلبتسا نكس نحلا فالع أ 7-5 امءاو امسح

 قحلاطب هيف ناك هنو لد :ءاتيحو أولوان راىلاىَدأ هسنح نمةعقأا لكم هماع انمحوأولانال اندنع

 بهذلان مه قا ن نمضانلقايرلان رمل كلاما وح ةاعارمك ةعزملاوةدوج | نع ء «ذنهروصفلملا

 هيلاداع نال يصلاوروسكملا نيبام لضف هل نك هب ىذرفارو كجم هبحاص:دجو ناواغوصم
 راوسلا نه بلقلاو لاه ب ورلالاومالا نام ةعقالو ل-صالا نعةدرفنم ةعنصلا تءقفهلامزبع

 هرارقاب هيلعاو دوشوارقأ امدعب ىنعن (حاةكاله ىّداناف هلوق) راتتعزتقاط نمالوتفم ناكام
 ةرورضالةدابشلاو ىو عدلا ذه مصأو عدالا ىلع بصغلا لعف ةنياعم عاد 5 بمغلاب

 لعف ةئباعمدوهمتلا ن مىأتاغا صصغلا نحو نوسعلا راضخاو م د داع يس انعلا ا

 نعةسلالمت مثرذعلا ل جال فاصوالانمهلعر اغا طقسف روصغملا تاس ملعلا نودصغلا
 بصاغلاناهريفانهربو كلاملاس تور اد عب هيحاصدنعتلال ها تصاغلا عداولو ةءاهتلا

 ا -3 نأف مم ل كلالل ةندمل انانهربو يقلا افلح اولو ىئاثللافالخىلوأ

 ليفو ناش اورةلّس اى لبق سد>ريغن رمةععلار هما ءاعىذق بوصة لا سرغاذابصاغلا نأ ةربحذلا ف

 ضريلاذا اذه هاوقإ) ةيانعلضفالاب ا !!قروك ذملاو زاو4اباوج ةرحذلا ىف ةروك لما
 ضر سدحلا لق ةعقلار كلاما ذرول هصنو طل نعى اء دهق !!قاكنيلوةدحا اذه (ما كاملا

 لع قال قلاع هنقو هالك قام س هنا درك روسعال أ هيلخابلا ضي, هلوقو ملا هبلعاهب
 ىأ (لقتباهف هلوق) نيدلا ىفيرغلا نيد وفم (ىكذاقلاى ارا ل وكو م هلوق) هنانعلا

 بصغلا قةحب و ريخ | ىقهرمصق دقن هناق سنجلا مالد اد_ةملا فد رعت نمدافت سمرمصقلاو هري_غقال

 فرمعت اذاف كل املا فرمعت همف فرص: ملام نكل قبساكريمعلا ىلع هنودي ىقحتنالو لقنلاب لوقتملاق
 90 جب

 تأ

 سل متامدوو ردقلاو ةوقمقلاك
 عسسل دنع نزويامال“ مى زولاندار ا
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 | ا ريغاسمن لاق نملاقالحن كل ذكوهوتل ازال ادوجو مست قرهاظدجوولدملاتامئا نأ, ا للعم ميقتسصرعغ
 أهو تاممالانوديولو دسل اةلازابصغلا قتل ىفكيهنا ىلع ءانب عد رفتلا ةخسفرهلم متةدوجوم
 ناكولاذفولاقةلطمملادملاتامثا طارتشا مدعب حرص ىناهقلا اذكوةلازالا ىلعةراقنلا قرصتقا

 |ناتس رمفلئولودملاتامشاد-ةف ناو نهر لا و تعقوف هدي ىلع صخشهر رضفةردن ان اند ىف

 ومزلكق قرنوتلا لم هبامىدها ْرلا نعى مدل هل ازا مدعلتايثالادجو ناو نم مل بوصخم |

 بجوموهامودسلا هل ازا هل طرت تدق نامذلل ى-وموهامنيب رض ىلعهنا ىدهازلا اركذو لاق ثدح

 ا ىتحتذخأ امدملا لعمال لاوةالصلاهناعهلوقل (هتيعدر ةلوق) ىنوتنادملاتانثا طرغشدف َدرال
 أهنالوهةريلفهذخأ ناوا داحالو امعال همح ا كاامذ أ: نأ ىدحال لحال مالسل اودالصلا هءلعدإوةوّدرت
 ظ | عافتنالا نم كلل تارمث لصقل اهبل صوتي كل انانالةدوصقمىه وديلا هيلعتوقذسخالاب

 ىلع ىادرتىح تدخاامدنلا ىلءلوالا ثيد-اىف هلووو ىبلن زهنعررضالاعفد هلعف معا بتدف |

 هلوقو لديلاّدر بج وهكحلاو تناك ناو ةعءاقنيعلاتناك نا ك0 نيعدرد:لاتحاضص || .

 قنلا فرو فطعلا فوح نودي اداحابعال عباصملاو قءاغلاة باو رفاداحالواءعال ىناثلا ثيم ف |
 أداح ةقرسلا بهذ م ىف تءالوهف هدأ ىلع ظغلا لاخدا نكلو ه.تةرس هذ أ, در رمال نأ هانعمو

 ىوجونا معاوةيانعلا قاذذك هطيغل كلذ قدحت هناديرب وهو بعالد صاقوأ هلعىذالا لادا ف |

 ناسنا مهار,بصغتب زازبلا نعهمفو ىتحلا نءردلا فاك اسثحافاربغتريغتت ملاذا ام ديقم نيدلاّدر |
 عاضف هلزنمىل هلم هل. قرف كلا لا ىلا بوصخلاَذ رولو ىبتنا ئرب ل-عالب هفاه در هسدك نم |

 فالتءان يقلاتوافتلىوجاهعطقوأ ةفاضالا» (هيصغناكم ىفهلوق) ةنامأ نوكي هنال نه |
 تبانكلاملاقحنالو هيلعاودتءافكءلعىدتعا نخيلاع”هلوقل( هِلْسَدروأ هلوق) راتتعرد نك امالا
 نمىلوأ ناكسف تثافلارمجىف أو ل دعأ ناكسف لثملاتاح انامهرابتعا نكمأ دسقو ىنءملاو ةروضلا ىف
 ةجعقلا مف بحاولاةْبرهاظلا لوقل ىنعمالو هماقمموقب اسعةرامع للا ناف كلذ نع ئنب هعساو دعما
 ةئيسءازو ىلا عت هلوقك هل اةللزاحمءادتعا ةمءالا ىقهتمعمتو ةيل ا ملاراتءانناعضلا بوجو نال
 ىهوةّداضملاهتقالعىأ هل :اةلل زاحم هلوقو ناب ةباغةروقع لب ىباب زةثيدد دلع ازحاو اهأثم ةمدس

 أدجوالنأ عاطقنالاّدح (لثملاءرمصنان او هلوق) عماوجلا عج حرش نءانْخش مد ض مسا ئثلا ةيعسأ
 ئذلا نوكب نأ مصالاو ىناقثالا ل اق ن كج ةلالءنرشتو.ىلا قدجو ناو همف عام ىذلا قوسلا ىف

 موبهلوق) عجاربلف ىن ركلا ملكك هيلع دج ساو تطرلاك هنامز ىذه صاخ نامز ىقد_جوب ثدحب 0
 ش د ىلارظتناولا ذو ةعقلاب ىضاقلا صقر لام همز ىف قابوهو بصغلاب ب>اول اوه للا نال (ةموصخما

 هتهفردتعتف كلذ دعب هدوجو:لثملاىلادوعب ال ىت-ءاضقت ا,ةهقلا ىلا لقتني اسغاو كلذدل ناك لما دوع |[.
 نامز رثءات بصغلادوح ودنعةعقلا نومه هنال كلهاذا ىللاريغ فالذع ىجأب زلاتنالاتقو |

 لئمالا عقلا عطقن ال هنال(بمغلا موههلوق) ىنأة:!ابصغلا موهوهو ناعضلا بوج و بيس |
 أ للكن | لعاو عاطةنالاب عقلا ىلا لقتني اهغاوةّمدلا ف لئماوه بجاولانال (عاطقنالا مون هلوق) هل :

 ا هناةفحتلا ىو عصالاو هو ةنازخملا ىف مامالا لوقامأ ىناتسهقلا ىفاك حج رم ةنالثلا ل اوقالا هذه نم
 قوىوتفلاهملعو ىواتغلا ةرمحد هد #لوقامأو راتخلا هناةءاسممل| ىف فسون فا لوقامأو معلا |

 قلاتو دبع لوقدس أت نو قاسقتالا ل اقو ىمتن|حاشملانم ا ىفأهن وةيافكلا 0 ” ْ

 تاقالخلا |

 امدتحتا موي ةعقلا بج اولا < امرمصن|مث ىل##ملا بصغول ْ
 ظ قاسشلاىدادقفلاةلاو « ىناثلا دنعنمعلابضغ مورو

 تارددعلا ىلعروصقمريغهبف كمن ثهلوقل حاضر ااذه ( ىلع سدل تانوزوم لان ماريثك نافهلوق) | |
 102 حس سس سوو ب ص حصص م م ميس ص يوصي وع عج بصي و وع سو ميمو حج يطمع ع وصمطمج

 هنواقتملا



 2 ألا سنع

 راسب ص ع لثملاواةمقلادروىنعملاو:روصلادر فلك اولدعا هنالنءعل در ىلصالا بحاولاةالاو
 ارمصاق هنوكل ه.دتعب ال لثملاو |ةعقلاب ىناولو كالحلا لبق نعل ادرببلاطب اذ ىتنعلا درر ذعت دنعدسلا
 هلك أف هانا همطاواهل همهواذاكىرخا ةه هبلا هلسنأب كلاما لعربغ نم نععلادرب بصاسغلا ريب
 ليقو ةعلاوالملا ضءقىفاك ملعاذاالا :رباه ىلصالا بجاول اوه نكد ولف هكيلم هنا ىرديالو كلملا

 ىتح صن نيعلا مانق لاح ناهد! نعمأرباولا داو صاخم نيعلا درو ةمعملاو الم اوه ىلصالا بجوملا
 صن الاسهنا عم مصن ب وصخملايةلافكلااذكو مه الن يعل | نعءاربالاو كالا, نامغلا هيلع بحال
 ةعملاوا لمملاوهب>اولا نا لعل دق نيدلاب ضقتنب كمن ضقتني باصن بصاغلل ناكولادكو نيا

 اذا نيعلادر نم عنتعنابصاخالز امن ةعقلا ناك وأ ىلصالا جوملا ناللوالاوه ميمصلاو لق ىابز
 نع تاوحجلاو كلذك سدلو لصالا ىلعةردقلامدعدنع نوكماغنا فاخلا ىلاريصلا نال ةعقلا ىلعردق
 ةنادلازب ةلافكلاة لس نعو كلذك ةمسقلاو لاحلا قدوجولا ةبش هلفدجو:نا ةءضرعت وهام ناءاربالا إسم
 هاب رخل ءاربالا هل م انك ذا «ةاكزلاة لدم نعوابتم بوصغملاو ةحيحت|مسقنب ةينودضملا نامعالا,ةلافكلا نأب
 ا < 1 1 دخب / منع باح|لا نيعلادر نم عنت< نأ بص اغالزاجت ىصالا بحول اة ناكر هلوذ نك يانعا فانك
 عشا 01 لسصأب سمل هنا ىلع ل ديال نيعلادر ىلع ةردقلا عم بل اراسصن ال ةمسقلاو لئلا ىاهنوكو هلوقب ىلا
 رماىال هل متسااذااماهسفنرما ىف هلمتسا ذا اذهو هريغلدبع هنان اعمل نك« ناو (ريغلادمع مادختسا ىا د ايلول كتل رب... فذ .اهتماظل نمزمجلا دنخالاهيلاراسن الو هتعمل ةمححاو لسا هزهانلا نأ هسا
 جاارلا ناىلاريش ىناهقلا ماكو فالحت كررسشل |نذا نود رمل مادختسا| ىنواسص اغن كيل هسفن

 نودي كرتشملاد.علا مادختسال ة بنلا: فالخلاو يتفملا ة نم مالكميلا ريش ام سكع ىلع ناعذلاوه
 نممهفبام ىلع قافتالا,ن اهلل ب> وه كي رشلا نذا نودي ةكرت-ثملا ةءادلا بوكراما كيرمثلا نذا

 ردقي نكس نارخ الأ ةمو ةمريغرادىكبرشثدحا باغ (ةسمت). ةينماو ىفاةسهقلا مالك قايسس
 0 مك

 0 0 / || الف نمزلاثدح نم ةأباهملاق ب رطب ىنع هتصصرد ب هلوقو ىتاملا ةينمىف اذكرادلا لكركسف هتسصح

 اع 3 6 7 !صغزنال 9 اوهوامماكم نم افوح اذا اذهو هيوكراذك (ةبادلا لجو هلوق) هدعبام انس

 | فالتالادوحول بوكر اوأ لما سفنب تفلت اذاالا هءلال نزشلا ىفإكل قنلا نودب قةحتنال ل وقنملا
 اولستوابتمهتصح عسر نهض اذكف هكم رش نذاريغب ةكرتشملا ةبادلا لامتساب وضد اكو هلعفب
 مكلاملاد.نال (طاسدلا ىلع هسواحال هلوق) ةيادقا ىراتىواتف فاك هك رمش ن ذارمغب ىرت كلل

 ةراشالا (حلا اذه ىلعع رفدقو هلوق) كلمنا قاب طلاوهو كل املا لعف نال ترصقالو هنع زن

 ردصعرفملاو لوهتللىنم عرفو ىقاشلا دنع طقفَت انمالاو أ اندنعتاشالاو ةلازالاراتعا نمرهأل

 نعشلالاديعبتىفامأ ىوج عدرفتلا نمرك ذامىأ (مقةرم ريغاذسهو هلوق) ىوج هعبرشأ

 1 ير ذاذكعلاقلا لع نامضلاؤسرمؤلا علق ىئامأو ىاغتااهمناع# مدعنا لب زلا مالكر هاظف ىئاوملا
 مهضعب ءازعام نأ لعأو هلام عاض ىّتح سحاذا اذكف ِكلاملاد.عتىفنامضلا مدع معاذإو |نذش
 نءكلاملا سح هل 5 سمىوس ذي جل زلانال يحك ريغ لثاس هذه ىف نامذلامدع نم ىليزلل

 / ثمح نم لب بصغلا ىقحت ثم نمال نمذن هن اولثسملا هذهىف ىلرهظ ىذلاو تعءاضىتح همشاوم
 مقحم .رغاذهو هلوقل لءاعت (لئاسملاهذهىقدحو مديلات امثانال هلوق) دحودق ىّدعَدلا نا

 لوقو ثلذكس دلو بصغلا ىقهلاسضاك ةلازالا در ناكولالاا مع نوكسحي العب رغتلا نا ىنعب

 ىنكيديلات امثا نان رص هنالرطتدجونإدبلا تاما نالح راشلا لوق ىف ىأ هفىوحادمسلا

 ىأد-وبملدنلا تايثا نالهلوق نمدارملانال مسمريغ كل ذكسداو ةلازالا نودب بصغلا قةحتىف
 عب رفغتلا اذه نم هرهظ الافالخ تايثالا عمةلازالا عوج بصغلا ىقتىف طرمشلافةلازالا ىلا|ءذنم

 عن رفتلان انمح نال اك ذامن اماعاو ريظتتلا طقسف كاذكسدلو ةلازالا,ءافتك الا مزاتس وهذا

 د
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 نيلوعفمىلا ىدعتت ورافكورفاككب اصغ ىلع عمو برمض باد نم [مصغ بص غرينملا حاصملا فو ا

 ىر.داذكل عف ىلعن الف ىدصغ لاقي اضرالام لعق ىلع ناسنالا لج ىلع قاطرو هلام هتدصغ ل أ قدف

 (لامذخ ا هلوق) اشر دصملاو لوعفملا سانمب ىذلا قلعتلا ةقالعلاو (ر د ملا, ة مع“ هلو) ىروطو

 | هنع عصف ام ىلع ةتيلاك ءايشالا ضعب نءزارتحالا لصحاضد أ هين الا علت هيفوررد سنحلاةلزنعود
 | يونو هتلزنع ناكاذ لذ لاخدالا هنأش ند سنملا نال نعي ىزعةقيقح سحب سلوهف ةعبرشلاردص
 أديك أت (مرتحم هاوذ) هبق عذصلا مدعلعباتلا نع2:الاهدإووا ىرخأ اهتعرتف ةبادبصعولامدخخالاب

 | هنم نوصغمادنع امرت بوصغملانوكي دق هنال مرتحملاقامغاو مرت موقتم لك ذا عوقتم هلوقل
 | رحنا لامذارهاظرظت هم لوقاو هيدا دئاوفلا نع ىريدر#اك ب صاغلا دنع اموةتمنوكمالو
 أيغ مرت موقتم لكن ا نممعزام ىلعءانب موقتللا دمك أت مرتخحما هلع مرغ هعريخ هنا عم هموقتركشبال
 | فوقوملا نا ل-ءاىلشةلطمملا دا تاسثا هلوق عم هسملا اتصال (كلاسلا نذاريغب هلوق) ملم

 ْ نبا لعفاك نذالا هل نمنذاالد لاقولف عادلا قهنحرصالصا كولمعسل هناعم فالتالاب نوعذم
 ذوخأملالا لا نوكفي رهتلا ىلعدارب ناش (ملا اكل اىدازو هلوق) ردىلوا ناكل لالا
 | نعزارتحالا لح هيام جر اشلارك ذمسو ده اوال همف بصغل | ىنةحت مد_علراقعلا جرف لقتل الباف
 | ىلعاهعي رفت محاله ناهرهاظ (حاربغلاد_.عمادختسا ل #مرصقلا ىلع عرفو هلوق) ةقرسلا
 ْ (منا الار الو هلوق) ىوج عدر غلا ةعصلازالا ىلع نآملا فامهع رذو هلوق ىذتقمو ةلازالا

 | ىنامر هاظلافالبح اهنمذ ىزإتناكو ل ىتح للا ق- ىف ةموقتمري_غاهناالاالامتناكناو رنا نال
 |بصغلاناف ربدت لو هو هبه هزعلا فلاقاذ لو ران ءزارتحالل موقتملابد قتلا لعج ثء>رردلا

 | نعل اي ن اباوصلا لعلو بصغلا في رعت نع هانا ىلا ىعادلا ا ةلادمالر فاكلا لامىف ىزد
 ةياهتلاف اذك (مثا ىرحمالامىفالو هلوق) ىهتنا هعبب رثلاردصورامع هنعتأيناامكح لارج

 كلاملااهاطولاذكو (بوصخم ادئاوزك هلوق) ةيلالبنرمثب رح اراد هنوكه داد ز عمنمدتلاو
 أ هارشاماو هنكراذه (مادلاةلازاهلوق) ىناسقتالا نع ىل_ثءاسجالاب نءه2بصا لا اهعتف

 ةروك ذملاةلعلا ققحتت لو عضاوم ىف ناعفلاد جو لدق ناف ىقتنللالماقاموقتمالام بوصغملا نوكف
 ةردسقلاعمدبش ملاذاطقتلملاو بصاغلا دي لازا لب كن املارب لزب 1 ناو نه: هناذ تصاغا!تصضاغكا

 ةلازاة مث سيلو كال اريغ رئيلار ف ايدبست فالتالابلاومالا نم وادي لزم هناعم.دابسشالا ىلع
 | ثيحنم ل. بصغلا قة ُثمح نم ال لثاملا هذ_هيىف ناعضلا نا باوجلاقاسمتامث الود _حادب
 نابصغ سلام بصغلا كح ىف لخديدقو ةلكلاف ىريدلالاقو ةيانعلا فاك ىّدع-ةلادوحو
 أ هدرواام طوةسرهظاذه تلعاذا ىهتنا للا الو ذخالادجو: 1 هنال هعب دولا دو دج هكحىف هاوأاس

 هنافءذدخأب لوهلام كرتوةزافمقاناسنا لتقاذاهنانم مهضعب هيلع ىرجو ةيناخلابزعم ىاشلا
 لمعلا دوق نمت: .ءانبل سب ىح هكحابتسافالك بصغاذااموئشذدنامدععم امد غنوكي
 نملببصغلا ىق#رايتعادالن اهغلا بو ونا رم تاعءاملا دش مالا ىف لعف»ل ناومالا ناصقنو

 ةزمهلان قحا نم قا ىل_عةنئاكلا ىا (هقحلا هلوق) فصغلا ققحم»ل ناو ىذعتلادوحو تح

 ىهجولا صوصخلاو موعلاباهتامئاودملاةلازا نيب ةمسنلا مثردعتللةزمهاف هاباةَسمماوا ةنونيكلل
 ىنافكلاملادبعرتو بوصغملا راو زف ناقرتفب وها ضرالب هكلامدي نمى دا فن اعق<امسماف
 | قالختاةرثو (ٌاىناثلادنعو هلود) سكعلا:ىفاثلا ىفواهتلازادجونالود.لا تايئادجو:لوالا|
 عتصريخاكلهاذااندنعنانعض الا مهئاقناتسلاةرمو ةءوصغملاداوكج ىوصةللادئاو زؤرهظت

 | ةقرسلا في رعت ىف ةمفخا ورك ذيءانغتساا: ه كرت لاقي دق (ةقرسلا جرذقف هلوق) هل اتالم صماغلا
 ظ ذوحأملاكاهاذا ىتعي (ريغال ناهذلاةهلو3) بصغلا نعزارت>الل ةقرسلا فد رعتىف يفلان نال

 الو



 8و ْ (ناي هانم لع)

 كَ ةعاذاام الخ اذ هو ىلاعت هللا هجرد#© لوقوهو ناسهتسا عمي نامت اع ١

 ىلب زج وزنلا هب الو هتشاغا هلام فرصتلاةىالو يبيك ل|نءالل تشال هناقؤحوا بالا :

 5 ( ىرد ىفاقلا فال كفا دك فحل نادم (توكس )ان ب انوذأ هرم صو هلوق) ىريدو

 5 0 ةمالولا نا هسلعدرواو هءلو ريغلو ا هس.لولايدو |انيعهدي ىنام ناكع و اا م (حئاهرارفأ ع هنو

 ع .

 ا ارم ناوحلاو هنذاب كلذ هدافأ فيك ىصلا للام ىلعرار هالا كال ىلولاو ةئاقلا هيالولا عر ةةبدعمملا

 لإ ياهل "هى و (هيسكان مهلوق) اهعباوتو ةراتلا نذالا كلءىل ولاو ةراهتلا مداوق نم هنوك ثمح ن م دان هنأ

 ىلا ةراحتلا ىف هتجاحم همسك ى هرارق | ةعصنال هنوروعهرار و | هدعص مدع يبكلادسلا لا

 ارحل ا نال قرفال د ياو زارهاظ قو ثور وملا ف ة-هودعم ىهو هةلماسعم نم سانل | عنتكالد كك

 ىرد 2| املاك ش *١حافل اني !انهناقرمصت 0 امو غلابلاب قد |١ ندالا.هنعكفنا

 ىاندنع ةنع ىلا دول ا را.عنا فالخلا لدأ (مماىصلا ف 00 :ىناثلالاقو هلوق)

 نمل ناس وزو المد نعوزاح فرمصتلابلكونول ىتح هحاصريغمدنعودّدرتماو ضخم اعفان ا

 ةيصعلا نم لوصالا ادءامامأو (ما تأ هيلونا معاوهلوق) اهريغو ةرادحلا ف روك ذمنييناج ا

 هتك ندر بل ار .نأ مهل سدل مالهأ مهنذا عصنال ةطرمشل بحاصو اهيصووا مالاكوهربغن ءوارتلاو خالاك

 / 3 0 ع/ 1 3 ا لام ف و نر ميانتا وكانت يال

 ةطرمشلا يحاص نمريك اوهوءاضقلا دملقتديالوهل نم ىأ (ىلاولا تهلوق) ىلفز ةراهتلا فدل 3 هوو
 هوق) ةبابتلا ق ورك ذاب رغملا فانك ىراتح ريس اك دليلا ده انو ةكرشاو نوكحبلاب
 عام هناا ترا ع فدو هءاصبالاز ا عمامضو ىعناسمنا (هيصوواىضانقلاوا
 دعب هيصوومت هوبا هيلو ن | مالكا ىن»ؤسالا لءفكريص ىضاقلا لءف ناقا.صو هلعج بالا ناكت اللا
 ىنمث مص فرصت امهأ هصو وا ىضاسقلا مت هنومدع همصو مث همصوالو بالا ن نكي ناد 4مم تول

 ىلاولا فرصتف ىذاقل ادو-و عم هقرصت دب ,ىذاقلا ىصو نا دمفي مج فرصن : امرأ هلودو ةىاقنلا ىلع
 ءاضقلاد.]:ةيالو هل نمل اولاندار اانا نم ةياسوملا نع قيسام ههج ووايولوانوكي ىضاقلادوجو عم
 فال ىصولاو نالاك الو ان اكح ىلو ماقال طم نذالا هنمردصن 2 تومي نوذأملار دكت © (ةمقت)
 كهل "لايف كلا ين روصخالاكو بنامهولاح راش نعردرخ ؟ضاقر حالا <> هنال هأ رعد الو هبوك ردت هبال رح ىذاقلا

 * مي 0 1 0 دياغامهتمنذالار ودص مدعل هصو وا 59 أتامولاذكمف هتوموأ نذالا هود ىذلا د الع
 كمر / 0 1و ريغصلا هر ىذملا ضورعلا ح ابوك مالا ىصو ناس هلأ لق ناف (حلاارمصووا مال ااماق هلو5) ناب لا

 مييللرخ انيس ىو ولون يس رابت هاا الرع يسار 0 .م

  3 4 00 _ِ 6 3 17 121010010111111ها :١ قهع 415 15 45 15 45 11د 115 هه 4515 ه6 16 05 16 هاه 4645 45 4515 48

 1 ا يبا بكر 0
 ا يا ا

 نذالا.نوذأللا فرمعت نا هيسانملا جو ىقةيادحلا حارش ن نمهريغو ىريدلاركذ (حاهيسانلاهلوق)

 فالضاعو رشم نذالا ناك امو اقملا مسن اههدب ناكسف ىع رمشلا عنملا رف بصاغلا فرص" وىعرشلا

 اهكتمالهلوق) ىوجالامىد , (ةرايقلا عارنان هبصغلانا هلوث) خلاهملعنوذأملامدق بصغلا
 ناك (مديعلاو هلوق) ىوج هم*أ لب رباع نوصخملاف فرصتلا ليقو ا نامل |ليق ىتعب (تصاغلا

 نوذأملاو بصغلا نيب ةسانملاف مالكم ل!نالىوجر هاظوهاكممف مالكل اامهيشالاذه (حلاارو هم
 رك ذورردهرخو نالف ةجوز بصغل اق. ىت>الوأ اموقتم(ئ كاذخأ هلوق) اناعثرر انييوهنيبال ١

 ةيلاليترش ةجوزلاكالصأ لاع س دلوأر #اكموقتعسدلو الام ناك اذاامنم» قرف الهنأ نيل نلاثلا ٍ
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 ب نأ

 0 : مف



 (نيعملا خف نم ثااثلاءزحتا) مد

 أ بناح نالرمخملىفةلادعلا طرت شت نأ ساسقلا اذكو ىعدملا ىلع ةندبلا ثيدحم قّدصرالنأ سا.قلاو
 أ اهب هلرتي ورئالاا مب ص هةححعاسج الاو كلذاولماعت سانا نا ناسع-الاهجو اب رتب قدصلا

 ظ نكمر يغدقع لكدنع ةحن اة ءاقاو هفرصن ةمل هنمّردالنزالا ناف ىولد وةرورض كلذ ىف نالو سامقللا
 ْ سابقلا اذه ىلعاذكو هتلضق تاطقسهتبلب تععامو همكح عسنا هرمأ سانلا ىلع قاضام نال صالاو

 رهاطظلان الت ش ناسكتسالا و لهم توكسلا نالاض.أ نذالا تدشرال ن اهمف ساقلاف (حلارمخضالو
 |نيلسملاروما ل < تو جول هلع هلج بجوف مرا باكرا نم هناعنع هئشيدو هلقعن ال هإ نوذأم هنأ

 لور

 0 ل هدر (عاي
 ا ا
 دى ا

 كولر, . ( "اور زو تفحم
 ا ل

 كذا 3 2 7 ف 0

 تاور م زبر لاو

 ىيخ

 )1 2 /و _ د

 كداإ|/ ل 01

 تجد حلو (فيع

 لو يجتاز
 0 كم

 ٠«ىد

 قو

 وصالو ىوج طقفهوتعللالءوةءلاو ىصلا نم لكل ةفص (لقعي ىذلا هلوق) ىربد ىجفاشلا فالح

 ثمح هزبالهوتعملا ذأ اذاام فال ىليز ىنعمةراخت راحتلا قنذالا الاد أدعل ن ذأ. نادوتعملا و

 احو زموأ احوزتن نا امن نوذأ:ادوتعملاالو ىصلا كل عال ذكومريغ ىلع ىل.الف هسلعىلو ههنال عمال
 . أ ةنالث ىلعدوتعملاو ىصلا تافرصت نا لعاو ديعلاالّمالا ع و توا وزتل اي ىلولا نذانالا!هكملام
 " [ًالصأ ةفنسالامىاثلا بامالاو مالسالاك ا ءهفن هنو كح! ن ذالا ىلع ذاق: فقوت:الام لوالا ماسسقا
 "|| دربالو ض<ررض ىهو كلل اةلازالاعضو ا.ه افلام ىلعولو قاتعلاو قالطلاكاررض هنوكل ةزاحالادولو
 هنأ اذكو عضولا ارايتعاالذا كلذل عضوب لام كلذ ريغو ىنامأ اب باول لوصحو لوالاب هةفنلا م

 ةادتبال لص: طفلي ناك اذاالا معن ل غول_ءلادعب تافرصتلاهذهزاحاول هنأ ىلا ةراشا هدفو هق دصلاو
 ىصوأاو تالاكمري غن مت افرصتلاه ذه مصت ال هنا ىلاو قاتعلاواقالطلا كلذ تءقوا هلوقك دةعلا

 ريش حلا هنسدو هلةعنال هلوقب هلل عتو ىلب زداسعلا نعررضالاعفدهلاحرهاطن ىقدكمف حالصلا ىلع

 (هدسرمضح ىتح عايتال هلوق) اّمذ راك اذاام كحرطت رفا سم ن وذأملا ناك اذاام ىلع مح ارمدق ىلا
 ئدلاندبعلارقأ ناو درعلا ى> هنال ب سكلا الخ ىلوملا قح صلاخ هنال ةمقرلا ىف هلو لمقال هنال
 نذالا ىلع ةني.'ءامرغا | ىذاةلافلكن ذ ءاركتأو ىلوملاءاحمث ءامرغلا نيد ىذقو هداسك أ ىذاققلا حانو
 ؟ الان ثنماوض.ةام عج ىلوملا ىل_ءاودرالاو اهوهاقأ ناف
 ا | نعىوجدسعلا قس ناىلا ءامرغلا قوةحرخؤ:و بئاغلا لامع-بةدالو ىضاقللنال همسك( ىف ىخاقلا

 5 | هيانج ىف ءىحس هنمةراعالاو صارقالا ىنقّدعلا دعب بلاط اذكو(قتعلادعب اظن وهلوق)ىناقنالا

 |نمترجىتلاعومبلا ضقتتنالف باس

 ا |ننانافع سئداعلان ذا زان نم غرف (اىصال نذأ ناو هلوق) انش طخ اذكى صلاود.علا
 ١ | هبف نافىصلا نذا فال انا غنا يحصد.علا نذانالو هعوقوةرثكل لوالا مو هودع اوىصلا

 ااا نس
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| 
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50 

0 
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 ظ ىتح كلذ محررمضلا عفدإ قاتعلاو |قالطلاىلاةجاح ىقتدتولاك ةر ورضلا عضاوم ىنئثتسإ وىذاقلاو 1

 "|| ىناتسهقاناحأ ضعدنع اقالطكلذن اك اممم قرففهف هيأرعا هتمءاخو ابوح ناك اذا هنا
 1 |مالسالابتلق نافحاكنلاوءارمثلاو عىلاكىلولا نمنذالا ىلءفقوتبفررضلاو عفنلا لقحاام ثااغلا
 : : |نانمىناةسهقلا رك دامهناو- تلق ةرفاكل ا هتجو زنيد و هندن قرفي ورفاكلا همبأٌنأريم نم مر

 اًأاهدحا ىلا ةياصالا نود ةمزالل | هماكحأ نماذهن | ىلعامهرةكح ىلا | لب همالس | ىلا فاض الاذه
 0 ًالاقبالةساكلا ارمغلةسسنلابةرفاكلا هّدجو زنسبو هننب قيرغتلا نا ف اخريغو ىنبتن | نيرادللاةداعس

 0 | نودهعضو لصأةربعل نالةزاحاالب ذفذي نأ تخف هتعق فعض: نوكب نأب اضم اعفت هعبب عقب دق
 .أديعلاك هلوق) ىابز عفت ضخم هناق ةهلالومق فال دّرتم هل صأب عبلاو لاحم قافتان ضرعام
 ْ اهيلعهرارقا عصنالو ندام_ماعن اكح ناوام هلام ىف فرصا نم عسنعال لولا ناالا (نوذأملا

 |ريغام مةدو ل ةءالفربغلا ىلع رارقا امءاعىلولارارقا نا قرغل او ىلوملا فالخ ند امهملع نكمل ناو
 | عببلا لقعي ىذلا هوتعلل نذالا عصف فالح ال هناملعاو نارحام جال ةّمذلا فوه استاو امهلاسع ىلعتم

 |لودوهواسا.ق هنذا مصبال ىفملا لاق فالس همفق هتعمتالق اع غلب نمامأ اهودعم خلاب اذاءارشلاو |
 ف 00000

0 



 ماب (نكبسماله ىلع ْ

 ريغ ض.قلادعي بيعيهدرناو طرشوأ هب ور راسخ هيلعدراذاا ذكو هجو لكن م حض هنال ءاضقلاب|
 امهربغ حق عب ىهوةلاقا ىخضارتلابد رانالد_مقلا ىلع لول الود.ءلا ىلعءام :رغلل لمدسالف ءاضق ١

 هد راذإ هلوق مصب فيكسف هضدقدعب ىرتشملا هغاذااعد هضو رغم هللا نابىلشلاهبقعتو ىل زا
 دعب ديعلارهظولو ( هيرتش هوا عئاملاءامرغلا نمد ىأ هلوق) هحرم ىف ىزارلا هرك ذي لا ذو ضمقلا لمق ظ
 نالنيعءانا وأ ةنييبةعقل ايم ىذق ىذاسقلا ناكنا ل.دسهيلعم سدل امهدحأ نيم2'اوراتحا|م
 مهف هنمرثت أ ءامرغلا ىعدادقو هنبع عم مدخلا لوقب هعيقلاب ىضق ناو ءاضقلاب ةعقأا ىلا لود مهقح
 مهعزب مهقح ل كمبملا لصن مل هنال مه عسبفدععلا اوذخأواهودراؤاشناو ةجقلابا ضراؤاش نارامخلاب

 روك ّذملا كلا هيروفع جارلا لاق طوسمملا ىلاازعو ةباسمنلا ةهرك ذاذك كلذ فبوصخملاريطتوهو
 ىعدي نا طرشا اوكا ذانه طرتشي لو نهذامرثك ااهتعتو نيعلارهظت ناب طورعثمبوصغملاف

 ةقباطمريغنوكن دق ىوعدلا نالت واغت مهني و مهعزب لصد مهق- لاكن او نعفاممرثك|ءامرغلا
 هتعثو رهظاذار اما مل تش اغاو هيذراخل مف تدثي او لةأو ا نعام لثمهتغق نوكت نازودف

 لوقن نا لثاقلو لاق ثيحةياددا ىراق طغت نع ىلا ثلا هركذ اعلاكشالا لح: وجان زلا اذكر تكا ل

 -2,3 تناك ناواوذخأ او درب ن امهللب نوذامرثك |هتعق وكت نام درامخلا توم ىف طرتشال
 هلق ام طوقس بانه نمو ىبهتنا هنيد عمت هياعيتسا قحوهر ةدئثات هنف منال لةأوا نكح ملثم
 ةعقلا نوك د معلار و هظدعب تنثاذاام ىلع ةياهنلا ىفام لمح تاحأ ثيح ىسدقلانعىولادسسلا
 مهقح ناكح ناو هلوق نم ةياهنلا فهي رصتلا عقوام هارأ: لحنا اذه نم هركذامذانعضاممرثكا

 نال( نلاب عثاملا لع ىرتشملا عحر هلود) عقاولل با طملاريغىف لممتس معزلا نالمهجزي موملا لصنل
 نعل نم عثاملل ادأ الب نع ى عج رمال هنأ ىلانئلايهلوةب راشأورردنيعلا ذح اك هنمدعقلاذخأ
 ةملالمئرعش نُعْلا نمرثكأ ةعقلاتن اك اذااعخ اذه نارهاظو ه عئاملا ىلع هل ةيلاط هال ةجقلا نم قامو

 نيشش نيب ريخلانال ( رخكالا ىلعاوعج ربل هلوق) انش طخماذكءادتب ءامرغلا نمهارتشا هناكزاصو
 هدارقم نعي (نيدلابىرتشملا لعاو هلوق) رخ الار اتنجن اهل سدلو همف هقحنيعتام-هدحأراتعا اذا
 وهتبقرنمءاف.ت-الاوأ ءاعستسالا ق-و هو هب قلعت مهقحنال (عسبلادرهامرغللف هلوق ) رداركتمال

 هدر مهل ناكف ةريخلا هذه توفت عسلا» و لم صق انىنانلاو روم مات لوالاو ةرّيافامونمدحاو لك يف

 لاوزاذفانعيسلاقالاو ءامرغلا بطريغن عبس لاوالاحنيدلا ناكو(مهبوندن ننال نه: عاباذأ هلوق) ىنيع
 ( عل ادرمف سلف مود قب نعي عاناذاامأ هلوق ) هانمُذَق مىضاقل ؛نذاىناك اذاذهني اذكورد جئاملا

 هنالعسلادر مرغلل سلة اناحمالو هنيدب هنُمىفو ناو هلوق نمرردلا : الاقالس: ةاباهعهمفن اكناو
 (حارامخلا طوقس هلوق) المأ ىلوملا ناحءاوس جرغلل ضارت_ءاالءاقوهب ناك اذاةملالينرمشلا فاك
 (حناعئابلا ب اغو هلوق) . ةيلالينرمشءامرغلا تح ىتامزال نكي ناو نيدق اسعتملا نجى عسنلا مزلب ىتح
 وهوامفاط !نكعالوهادملاو كلما نالى رثشملا رضحت ىتحاعاجا ص سدل عئاملاف ىرتشللا ب اغناو

 مهقح انوقمر اص هنال هتق عئاملا نيم" مل نكلم-هةجلالخعتنق للانوكنال هكلم لطم لاه باغ

 نُلااو ذأ عسبلاةزاحاا ورانا ناو عئا.لل نمل ناكو همذ عيبلازاجة معلا ونمكاذاف مل تلاو عبلاب
 ىعدي هنال (حلا ممل صح ىرتشملا فس وب ىأ دنعو هلوق ) اب زقنالانذالاةلْزنعةةحاللاةزاحالا نال

 ىوعدلاو هيلع ىىدالاهد+ لعحول هنأ اذوهدي ىفاسعق هسعزان نم لكل اعجخ نوكمق هسفنل كلملا
 هلبوهوملاوا ىرتشملاو هلوق )د رانع بن اغلا ىلعءاضق حفلا نوكسف امه ماقدقعلاو دقعلا مسف نهضت
 علا نوكمف ىرتشملاو عئاسلاب ماقوهو دقعلا حض نمعتت ةعفشلا ىو عدنال (ام_هدنع مص سل
 امتاةعفشلا ق- نالرطت بو هوملاوأ حراشلا وق ىفو مهدنع مخي سدلرضاحلاو بئاغلا ىلعءاضق
 (اناسقسا ق دصيف هلوق) ضوعلا طرش ةبحلادارأ هنأب باحي و ةلدامملا قب رطب كيلقلا ناك اذا تدنر |
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 (نمدملا تف نم ثلاثا ءزجلا) ل

 نؤلاهبلا لص, لامدسلا كلم لب زبالعسسلا نال( نما عملا سدح هلو هلوق) كلم نباءامرخاارئاس نما
 هلوق) ىنعءامرغلارئاس نمد ق>١ناك اذه و نُدلا قوتس ىت> هملعناكام ىلع وللدملاكإ قمف 5

 5 3 1 9 1 2 5 . . .٠

 عمةاباحماعفرر اخ ىلولل ن وكيلا ذه ىلعو املا ص ع لوقوهو (ادسافعسملا نو ,نا لقحيوأ 32 0
 نملقأب اثشهدس نمنوذألا عاباذااموهو (لوالا لصفلا ناك هلوق) هضقن مي لب عملاءاضما | 0

 | ةراحتلا سس انويدمنوكنانيب قرفالو نبع هنف هكلم مانقأ عاجالاب (هقاتعا مصو هلوق) هتمق

 هديطالع ولن نإ( داليا كانا: ا
 انش لاق ىتفملاةينمىفمرك ذءادغلاعسج ارا نوكي هناقهترانحملاع هقتعاولام ف الخ نكءلو انيدلا لدور 3537 مي :

 ثيح نمىناجا ق|ةعال ةفلاخمنويدملا ةلئشسمتراصفلاقثمحدياهنلا نعةيلالرنرشلا نام ىنعماذهو أ مر 00

 قرفلاو اه لعلاعممعاياذا اذكى هني انصاملاعهقتعا اذا اهفءادهالاراتخعريصب مو نامضلار ادقمو معلا نمي سيدا

 . | لا هءزليال ثيج هنيدي لعلا عم نوبدملا عيب فالخت شرالا لكممزلب ثيح هتنانمح املا عىناجلا عيب ني
 هلوت) شرالان يعت عفدلار ذعت اذاف ىلومما ىلعةر نحنا ب>ومودنعلا ىلع يدلا نأ ةجقلا نمو هنم لقالا

 ١ لبقنال هنال قّتعلادرا هجوالو هنت نمءافبساوا_عيب مهقح دي قلعت ام فلدا هنال (ربع الندا نك< ل 2 0

  اامهدحا|عابتابو مهتبد لك,د.علااوعستااًواش ناو ءامرغلا نعررضالاءفد هبلعنامضل ا انبجواو حسفلا كلوالب | خرب 0
 أاجاو ن اعلا نوكل بصاغلا بص اغو بصاغلا الخ هنعلوفكم عم ليفك-ك امهف رخال ريال عيب - 5

 | 1 الو صن هناودريداذام فال و ورو رضرت الا ئربام_هدحا نيعذت راتخااذاف امهدحا ىلع نك / 9 اميل
 | حامتامهضع راتحاولو ردو ىليز عوج رلاهل سل نمش! ادحاراتخا نم ناالا هقّدعك ءامرغلا رخضوأ] / ير ذأ( يخلو 72

 عيج هنمذخأ,ديسلا بتي ىدلاو هنيدعيم,ذخاؤيدبعلا عمتي ىذلاقدبعلا عامتامضءيوديسلا | نيس تعلميز اكلىتوي
 لصاناكاذاالا /ديعلا نمهذخأبامو نوق املا همف هكراشن ىلوملا نم هذ أن امو ةعقلا لم ناكن اهقح 0 كلام

 امهةاتعانءامرغلل ناعغلا الدلو ماوأ اريدمهإ نوذأملاناكن او ىريدالةلكتلا قاذكاكرتشم نادل | ١ نمي زر 1

 ّ : 5 ((- : 2 4 6 ل ولإ 1

 باولو هلوق) كلمنباهقتع يرغلا ن ذاب ندلا نعأريبال نوذألاوهنذاب نهرلانميرعدق هنالنمضنالا] <” تر: هقتير جاب ثيحرسموهو نهترملان ابن هارلا قتعك اذه سيلوءامرغلا نذايهسقتعأ اذاىلولانعناسصخلا || ٠ سممب ٠ برو ب1
 هباعقاملا قف هعقاردقالا فل 1ىلوملاو همهسدوجول هتّمذقرقتسمندلانال (هقتعدع داع 6-2 3 ف نووو م :# يب

 ]| اًئيشمهدحأ ضءةاذاام فال نوقاسلا همف هكراشبال قتعلا دعيد.علا نممهدحأ هضنق امو ناك[ ك 0-5 ع كمه
 : 3 7 ١ '|اوهودحاو بيس مه تبجوةعقل انال نبق ا. ةكرشلا قح هبف ثنثي ثيحىلوملا ىلع ىتلاةعقلا نم | بعلي: "طيره 02 تقر

 . || ىأ(حاهديسمعانانهلوق) مهتيباكرتشم نوكب هنافدحاو بسب بجواذاالا نيدلا فالخم قتلا
 1 ( ىنأك ىلوملا لعن امخالذ كن كح نك,1 ناو لاح نيدلاو ءامرغلا نذان و دب مهنوبدب قبال نم هعانا

 |٠ ىريدللةليكلاو عمل حرش فاك ىضاقلا نذاب عيبلا ناك اذالوملا ىلع نامخالا ذكو هيلالشرشلا 3 نير 0

 أديعلا نعاوردقاذاءامرغلانالهءدق (هسغوهلوق) ىعالاكرهظأ لوالاو دس رو رجناوأ هعا 7 ١ | قيومتلايضلااي نوكينارتح هنالرملاو بصتلاأرقيالقحي (نوبدلادبعلاىأهلوق) | ميم. *(وزنب ؟ لوم
 أ ناو هلو ةذرانم هببغو ف:صللالوق ىف و ىتعمهنوبد ىلوملاىضقيناالاعبسلا اولطس نا مغ ناك
 | حرش ىذلا نما قىرتشملادجو ناو هلوقل دوجوالو همسغنمىلوأ ناكل باغو ل اةولذ ىرتشملادجو
 أ دقنامضلابيسنال (دعلاق ءامرغلا ق-نوكيو هلوق ) ميقتسم هبسغب ريبعتلاو هبلعو ىتيعلا هيلع
 درب ن اهل ناكبيعلاب هيلعدرم ةميق '| نمو لسو عاباذا بصاةلاكراصف مل_.تلاو علاوهولازا
 |.دع و ااقلطم ضمقلا لق هيلعتراذا اذه ه.لااهعفدىتلاة_يقلايهرلععجرب وكلاملا لع بوصخملا
 نيببعملا ااا

 ءا_ضقلاب



 م٠. (نيككج هالنم ىلع)

 |رقعلا هملعودالبتسالاب تقتءتدلوف اهئطو تطرح نددسعلا ىلعو لولا اهقتعاولواهج وزني نا ىلولل |
 00 ىلع هدنعفقون قتعلا نال ةقنحىادنع هنمرإولا بست تشوافلأ
 هيرب كاماذااذكف هقتعذغندي راجل كلم تح مهنوبد نعدبعلا ءامرغلارباوا*ام رغلا نيد ىضقول هنا ى 7 ظ

 : نير فو و قةعاولام فالح هل اقالح دقن نيدلا ىذقو هو رتل نماديعّدراو قتءاولا ده ىلعو د جو نيح أ 1 ا ل ب اا يي و مل ا يا م 006 ا يب عوكل 0111

 ايده لفى رده | ذافتلا ىضتقيامدجوبملاملطايهنادارملا لاقي نا نكي و هباستك | قر ماكس تاك لاذا هناكم بسك |

 0 هتئقركلموهو همسك كلما بسدوجول (ملا كلءالاقوهلوق) ىمدقملا ن عىوج هوحتو ءاضق نم |
/ 

1 
 0 5 . "ا حج نعةفالح تش امنا ىلوملا كلم ناهلو كل ا ل كلل دوهو اس4 نوذأملاةيراجتاهطوو هقاتعا كل ءادلو 1

 000 جعجع ري بالم كإملاتومث عرف همدعو قدعلاو هذ هفلخالق اهب وهشم ندا هطبقلو تان ه1 فسخ

 8 3 نءرد كوملا ىلع عجرب مث قةءملادنعلا اونعك نامذو اريمعموأو ( دق مرغبو هلوق) رردهمذعو ْ

 حر لة ارا |رهاظا مهد قلب ارم تقول فطيح دا كيلو هيق) اكلات
 5 0 00 لتعف همسلاب عافتنالا بايد. :الاعتام لع>ولف نيد .لق نع ىرمد ال هن الرع الاهلوف قهدتعادتو ْ

 0 يقل / ..  | قلعتلا ند فو هسكتساب قاتم يذلا نال ةقاسم ا سنا ازال او نشا
 ب ناني ظنك | هوقيدبقتل هلع تطعو منال طال هوت ىعال اوخ) يع نهرا قاكريكلاوليلقلانيبقرفالأ
 6 ةهفلا / ا 0 9 3 5 ١ ا تهزم 0-0 4 : نوذأملانال (ةجقلا لثمالاه ديس نم هعمب مصن لو هلوق ) ىوج محلوق قداطد الوهو حلا ديس كلعالو ا

 . دنع: تاسوي م نه | هيلعهدرب ريؤ ايش هنمدالومذخاول حددي ىىذلا هلام ىقدالومنع ىنجالاكراصانوندمهنوك دسعن |
 را و 1 ل || زاحا فدك تلق نافرثك اوا هّدعق للدم اكلذ نوك نارتعاهقحىفامسّتمىلوملان اكان كل | 5 200 ا كالا < 0

 ا د ةئر ولا ق تلق ةئرولارئاس قة جقلا لثعاثنش هثراو نم رض. رملاعبب زوو عسبلا اًذهةقيتوبا|
 تعا - ءاضقب هاك اص اخقس نا ىلوللزاح تح نيعلا نود ةملا لا ىفءامرغلا قو ةكرتلا نيعب قلعتم |
 ىذلارخ كولر جلا عابواوامهاقالخ ةفيش> ىنادتعز وح شاق نيغن ىنجا نم عانول هنال علا لثعو ىلوملايدنق نيدلا |

 نصر كل 3 انو | حلاهعبب زوكالف نيدهملعنكملاذااما هلوق) كلمنءاامهلافال_هدعزوحال ريس نيغب لوملا نمأ

 ا 530 0-0 ىناحاذاام فال. ةمهتلل (!ةلطمزحإ هلوق) هسفن نمايرتشموااسعئاءنوكي ذئنح ىلوملا نالإ

 0 1/ هلوثنا 0ع زال مة لقانا ل سلا ع لوترموا ل م ا نربي. تحارب كد | عل ديالا تلسساسلا [كللا ادا ل م

 ا نر عييبلاب كلذ هن وكي نالف عيبلا نود ةقلابهفنل همسك ص يلخت نم لدسب ىلوملانال امسهوقك |
 سدحلا ىهقح طقسا عسمملا ملستي هنال (خلا عسمملاىلوملا سول نها لطسو هلو) عيسلا اذهىق | نهلان يأ "خو 2 0 ظ 0 اجرا نى 2 ةمهتالو سدهملء ناك اذاهمكن عىنج | ىلا نال (ماهنمهديس عا.ناوهلوق) قا امنيقكا| 0 0-0 هدنءءاوسريسلاو شحافلانيغلاو ىنجالا عم نويدملا ضد رملا فرصتك هالومعم هفرصن راصصق ىلوأ
 بحوتس الىلوملا نال لطف د.علا ةّمْذىف انيد نُهْلا قدودنعلا بسكن مراص هبالءامرغل ا!ق>هيقلعتو |

 بنا | لطسال ل ةوزاق هدنع_كلاصالختسا ناكواضوع هثازانماطعاالؤا نقلا ذخ اذ نان د دمع ىلع
 | ىلاراخلاب علا ىفرخأت كنعل ابوجو ىارغي و ع.سلا دقعن نازوح هنالالوا عملا س ناو نفلا|

 ١ ىلولل نا ف وب ىلا نعو ىننعلا لاق كلم نبا متل اوه لوقا اذه طبحملا بحاص لاق هطوقس تقوأ
 | زمرلا نعالقن ىوحاد.ءلا طخ تنأ رم نذلا قودسا ىد هو دعلادب ىقاعاق ناكن ا عسمملاداد رع

 | نقلا ناكاذاام الخ هلون) م-حاربلف نعل نالطب مدع يت طل ى رع مح كلم نبا بقعت هنأ

 أ هيقحا كوملا نوكمف الامدعدواولكةملاط ناىلومللف اندرو القنيعلاب قلعت هةحنال (اضرعأ
 1 و05 65101 ل حب جرجير جت جحيم دب د هد سو حسو دج رون 22ج بح صوم الص جو بصي سس ير سس ا وع تل ١

 . هه



 (نيعملا تف نم ثلاثا ءزحجلا)ا ا

 اةنسلا نودام هلوق) ىوجامهنذا ىعاناكموةعمو ىمل نذاض اق لزوأو هلزعو ىدو توك ىحلا ىلع
 قطع سلف ةنسلا نود نوتحلا ناك ا ذاد م لاقهصنو ة.ءلالينرششلا قاك د لوق اذه (قطمريغ

 ةريخذلا ن نءةياسهت يطع سلف هنودامو قدطمةنسلارثك أ ف.سوب لأن ءو ق.طماهقوفاموةنسل و

 قانالانال (ردهننال ىفاشلالاقو هلوق) د لوةلةمسنلابةريحتذلل حراشلاهاز دام نا لعت هنو

 فرصتي ضر هنال ةلالدرح قامالا ناانلو بصغلاكراصوءاقنلا ىفانسالاذكف نذالاءادتبا ىنانسال
 ةطقاسةلالدلاوانلسنئلو منن انف هدازر هاون رك ذام ىلع اندنعءادتالا عنعقانالاودرقملا» دبع

 |ارقم ناك ثسرمس:مستصاغل ادب نم ءازتنالا نال بصغلا فال واهفالع حب رصتلا عمةرتسعلا

 طقسنذالانادهج ووىل.ز :يمصلاوهو (دوعالملق هلوق) ىجاب زةنب كلان ناكوأ تصغلاب
 سايغلاوهوءادّالانءاقدلارامثعا(رسختالرفزدنءو هلوق ) ىوجدوعبالامق اسااو قانالابر ا

 نالءادتبالا فال ر 2 |ةلالدنوكج هدالوالا تاهّمأن يصب ت رسةداعلانأ ناتسالا هحو
 الكالان ءاميرص اهناذامثةحارالا ةلالدنوكين اسال دئام مدق اذا هرياتو ةلالدلا قوفب حب <« رصلا

 /(رييدتلارال هلوق) ىوج اهنذا لع تمقب رمل عر جتا دب رأالدال. .:سالادع لاقاذاو ىلي زةلالدلارشعتال

 عنتعامهبذامهقح هي قاعت١ الحم هفالثال (ءامرغالامتعئامهب نعضو هلوق) ىنم 000
 ,لصح هدي قام نكملاذا اذه (هدي واع رش نأ انعم هلوق ) رردم-هةوةح ضقت ناكهبو عسبلا

 ا قافتالاهف قدص : الةريغل هن رقأف هوو ناطة-الان هل لص لامهديق ناك ولىتح ناط* >- |لمع

 اهف را لمق هرارق 5 مسالا ذ لود. اوه خا (هف. .نح ىلا دذع مص هلوذ) ةياهخل د كارت

 اهتجاح نع تاسكألانمءديىفام غا ١ رفاكتحر 4 اراهتالطب طرمشو ةققح ةبقاندملاوددب صلو مل امذخأ

 أ ف,ملاذاىحهتسقرمملاهرار از ما امرا ياذا «رتعااهوقز ررداوشم ادورارقاو

 هلع نوكمأل ن أر حادعب نيدلا هرار 5 اودم لعمو اعاجا مؤ هم قر عامتالرار الان مهلعأ عهدي ىفام

 .هعسةيلعرج نادعن نيديدرار ,ةانوكمالنأو ,عاججالاب مصنالا ن ناكولذاهدب ىنام قرغتس نذالانيد

 .(ةرارق ا مصبال الاقو هلوق) ةبابخنان ءه.لالمئرش قاف الا قدصد : الىرتشملادب ىف : ندلابرةأ اذاهناف

 ارردةريتعمربغ هيلعرو جنا د نالاهلطبار جلاندملا ناكناورحاعلاز :دقذ نذالاناكرا هرارقا رم نال

 :هلوانتالف نال ةارورمر مسلي انجلايرارقالان ال (حلاعفدلل ةمجوملا هب املابر ةأواهنال هلوق ١
 دمعلا نودىلوملا مزلت ةءاثملا تح ومنالاض ا قم ةعلادعبا مب بلاط الو هنم مب الف ةراحتلابنذالا

 ازوحالو هلعزوعق لولا هقدصاذاالاالصأ عصالق هسفن ىلعارار رواال وللا لع ودامت كلذ ن اكتم

 ل هالومهعفدنذ لال ناضل فسوبو بأ همْرلب هعيصأت دو اًةرح صاضتقابرقأولو ىو+ءامرغلا ىلع ا

 ١ |هنكل لامن امض ناكت اوءرار ةانالل حلا ىف هيذخاو :الالاقو محصلاملانامضبهرارق نال هيدقيدأ

 : : تورك ذباهضتقاهنارقان او قتعلادعبالاهيذح اود الف ةراّقلا ىنعم ىف سلف لامن عاضود بحمل

 1 || همالايدا ارااوأا تراك لاز اىأفاقل اب ضتةاو لاق عم حرش ىفكلمنيااقافتالاملا بحي الودح ا

 0 هنارقا اذافتتاكملا فالتحخالا اذه ىلعوامصغ تناك اذااع عئادبلا نع ىو ل ااهديق اذ ورب ريغلاةما

 د#و قتعلادعب مامالا دنعولاعلل هيذحو فسوي ىبا دعو قرلا قدروزخ مث هعبصأب :هماوا رح ض تا

 |. بز ناو هارت ةرملر ها ملح نق نادع زخن اف سو ىلا عم

 | قتء هك .امواو دعبل ىلوملا نم مرت محر اذ ىرتشاولو ( همس نما دبع» ربر مت لطيبق هلوق) كلم نبا
 رب ونت همدعو كلا تو. ىلءءانب ام_هافالحت نكن ل هك مولو نه< ققرلا ن نه هدب قام ىلوملا فاناولو ْ

 ةيلالينرشءامرغلل امهدزع ةمقلا هءلعو تنث *.هنوذا مدع بسن عد ااذا الخلا اذه ىلعو هحرشو

 نع*'الوابتمق نعت ودلو ماتراص ط.نيدهيلعو نوذأملا ةدانع ةبراحدإوةساولو ناهربلا نع ا

 :وحالا ذفوثاللا قسفداصددنعو قايدكل ءام_هدنعنال قافتالا اذ هواهدلو ةمالواهرقع ١

 لولا



 ا (نك مالنلع)
 عسب ىذاقلا لب هعحدجوهل سلو ةراسنلا قلاق عسبلا ىلع ىلوا اري ىضاقلا ليقف هعيب ىلوش نم
 رجلا ىلعرحت ا ىربال هناق مامالا لوق ىل_عاذ_هف.يك لةنات قاسفنالا,ىلوملاا ضر نودب انهدسعلا
 اضرريغي نوذأملا عب قف سدل هنأب بجأ ءاضر نودي هلام ىذاقلا عبس الى تح نيدلا تدس لقاسعلا
 ىذاقلااهعس نيدلاب ةفرغتسملإةكرتلا ةلزنع ناكف هعبب نعروع كلذ لبق ىلوملا نال هسلعرج لوما
 ةياسهئلا مالكر ورك ذنادعب ةنلالينمشلا قلاقمهاضر ريغل ملام نم نيدلاءاسضق نعةئرولا عئتما اذا

 ديقمو تاق ىهتنا ةكرتلا ةلزتعهي ىضاقل اءرمأ ني>ىلوملاعسنلا ذااعدسةءالوأ ىضاقلا عسب قالطاف
 ةمالعلا هلكشتسا ب اولا نمةبابنلا ىف هركذام ناماعاو ىناتهقلا فاكءادفلا نم عنتما اذااعاأ
 كلءةثروالتيثي الذاةقرغتسملا ةكرغلاو نوذأملاَني رهاظلا قرفلل لاكشالاةَّدام مسحال هنأب ىوجا
 همف ةبقرلا كل مناف نوذأملا فالق تعب الابنمادمع اوقتعأولا ذو ثراولا ىلع يرغلا تح مّدَقَتاهم
 اان .يكحام مد عتق رخل دك د رثلا عسب نعنمر ود ةئرولا نوكدسف هقاتعاذفت ذو قا

 دساقهنالمةوءامرغلاةزاحا ىلع فوقوم هنالالطان ناك ندلادعب نوذأملادمعلا َُك وملا عاب (ةهق)

 1نإطلوق) ىناتسهقو ريخذلا ىفاكافوةوهن وكمالف هدعق همزإو مصب ضدقلادع» ىرتئملاهقتعأول هنال
 بئاغلان مءادقلارا.تخا نالارضاح ىلوملا ناك اذاز واما عسملا نأ ىلاةراشا هبق (هديسمدقب

 هدقب و قيسإك دعا اوهدمق مصخلا ناف بسكلا فالخىل وملاوهدنعلا ةمقر ىف مصخلا نالرو هتمريغ
 ىعىوملاو ىلوملا كلماهنالو همسك نمتسل هتبقرنال (ةبقرلاب قاعتنالهلوق) هادف نمءاملا مق

 فالخ ناكل امتيوفتال كج امل يصمت نذالاده ضرغنالوةسقرلانودهب قلعتلل بسكلا
 نيدك هتهشرب قلعتسف ىلوملا ق-قهبوج ورهظ ني دان هناانلو عاجالاب هم عاس هناف كالهتسالا نيد

 هولا اذه نم ىلوللاضرغ مطلصف هعمل ماعملا ىلعريغلل لماحءاغ.تسا هتبقرب نيدلا قاعت نالو كال متسالا

 دعب ه.بلوط قدامو هلوق) ىريدلل ةلكتلا ىفاذك هكلم ىف رتشاام لوحدي ىوملا و -قدرمتلا توف و

 ىدؤمف هنارش نعذ تقم عنتع ىرتشملا الان عامب الو همقرل اءافو مدعو هتّمذ ىف نيدلاررعتل (هقتع

 ىلع م4 نكمل ءامرغال هعايئذلا هالومكل ذد هب هارت اولورردءامرغلاررمضتسف ةلكلاب عسمملا عانتماىملا
 قورخ ادع هناكراصف مح نععلا لّديتك كل ا لّدمَتو ديد جس دي دج كإماذ_هنال ىاعت دمعلا
 مش ططاذك ع بسلا دعباثداحانيد نوكف ةعاسف ةعاس دكت ةفنلا نال ارارم حاس ةجو زلاَةقفن
 نمي الرامخالا قورردهرحريخ هبل ها صووأ فرصتلا نع نر جلوقبنأب (ىلواارعج ىأ هلوق)
 روس رسب هقدص نا دنعلا هيذك اذا اذهواقلطمدحاولارافتك" اومامالادنع ةلادعلاو اددعلا

 راخالا فاذهلسرملا ةرامعك ل وسرلاةرابعن الاقافتانيهجولا قر جت الوبررخلا ناكولو اقاسفتا
 واف (هقوس لهارتك أهيلعناهلوق) كإمنيلاقافت اد_حاولاب همف ىنتكي هنذاب رامخالا امأو هرحت

 مع ل نم قحىنانوذام قدام هنالز اح لعب ل نمو مهتم راع نمهعدانول ير ديهن ل لق الارض هسلعرخ
 ( حارا مح ىجفاشلا لاقوهلوق) ىلبز صر_صخلا| ليقيالنذالا نالابضي أ ل عنمق>قاذكف

 مهاعنودب محول هيلعهرخن | اذلو هريغ لع ىلع فةوب الو دقت مف هقح صلاخ ىف فرمعت ىوملا ل

 دارا او ههجو مّدَعَت (هرعتح لعىذلا هعابناو هلوق) هوعب انىأ (حلاهوعا ولو هلوق) ىجلنز اوررضتل
 ديعلانونج عئادملا ىفديعال :.فريهتلا لعجزو< (ىوملانوتجىأهلوق) هعابئكأ هعابزم
 محولوامههدح | تومو ل اقوله داز ىزعلاقاذ غو راعجنالا باسأ نمادترهب رحلارادب هقوحواقمطم
 دوعن الو ادترم هقوحبو هسفت نوةحاضد أر هجن و ىتفملاةينم قورصخاو عا ناكل انقيطم هنونجو
 الف ىكحر حهنالقوعللاو نونلاو توا نمركذاعىأ (هيإعس 1 ناوهلوق) ىبهتناهتقافاينذالا
 لطبت ةضواغناكو هكلمنعىلوملاهجرخ أولاكوءاشالاذهب ليك لا از عناكهطرعن نم للعلا نوكحي
 رب الا تومو ةيريهظلا قو اسفاطب امهدحا كلل ع1 ناوانادعريصتو ةكرشلا هبذ عمت امامهدح كلل

 ع 2
 رقز لاو ل ب لس هدغ ل نإ 0-5 3 (هد

 او دير افنان ذا
 كو امال قلعت ال بذا.
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 (ئعملا حف نم تلاثلاع رحلا)

 ا ىج ىو هيصكحي قاتم نيدلا نال هقانعا مصتالا كاعال لوالا هلوق قورخ 0

 اذنه لالا ة فين ىنأ لوق ىلععس فت او ةلةدولار ريثكسلاو ل قلاب قرفال قلعتل
 ىلوملا رين االاهلوق) ءالضفلا ضءن ىلا ابزعمىومدل ا! هلع ةقفاوماتنأر مت ماقملا اذهىف 0

 لق ىلوملا ىلا لدملا بتاكملاىدأ اذاو لبكو لاك ىلوملا نعسنانهنال لدملا ضرقدسعلل سلمت 04

 ع

 ْ |ىلاري شي ةياككلايدبقتلاو ىبلب زيدبع بسك ه نال ىلوال ضوبقملا لو قتعناللوملاز راحأ مثدزاحالا
 ىلعو (امهلوق ىلع نوذأملءامرغل هتعق ىلوملا نعخ هلوق) ةرراشملا ىىليزلاح :رصهرو نذالا كاع هنأ

بهدمع نوذأملا قاححاذ سال ءامالا وق
مهنالاةرغتسص نيدلا ناكن | ىلوملاةزاحا

 13 ةلءالملا تو نءعنا

 1 هلوق) هيلعهيددتلا قيس[ كهريغو قرخت ل |نيب انهى قرش الالوأ ناكوارخ مامالا لوق اذهو همسك ىف
 . | وانارسا دعب الا ىمهرد ىلعد ازناو لوك أمءادهاكلع ؟ ودي زازبلا ىفلاق (اريس اماعط ىدبهسو
 قولوهريسس و : ةرمثعمت مهرد فال اةرمشعهدن قناكولىت>لاملاردقبا اذوةريثكلاالةريسملا ةقاضلا

 || ىوساعزارتحا لماهطلابدببقتلاو راصبالارب ونت فنصم اطذم انذاك ةردشك اد.قمهارد ةرسشع هدد

 ظ | تدم هته لولازاحأ ناوامهرد ىواسالامسهناالا بانثلاوربناندلاو مهاردلان م تالوك أملا
 1 |( رت اعدخ موي وقوم عقداذا قانا وات ذب الرومخلاو لالش د وكلام
 ' || اهدستن, نم قدصتت نأ: ءأرللس أن الوريهش توق هملا عف .ةدولام فالك س ًاءالف هعم لك ]لل هتاقفر

 : | فراك دوق) زحيلاضرلام دعةضلمواولاقؤتلاز ءرذوجو ف غور تلا اهحوزوا

 5 كلغف لاق ثدحةسلالنرمشلان مداقتس : كم_هررلا نودامةضفلا نمو سلفلا ف.غزاوحت (هوحنو

 ؛ ةيدئلاو ةقدصلا ناب قرفال هنا ةدافتسالا هجوو مهردلا نودام ةضفلابو فيغرلاو سافلاب قدصتلا

 39 ىوج ماعطالا ىلع ةفامضلاةلال دا ىلوأ ناكل فدضد و هلوق ىلعرصتق وأ (همعط نم عض و هلوق)

 نمطحلا ناكناو لاق ثيح عئادبلا ىفاميهداز ىتزع هبقعتو رردلاىفاذك (ةدابزلا طح كاعالو هلوق)
 ددعزاحا شح اف ناكنأب فورعملاب نكح ناو: هزأ امملا عباون نم هنالزاح فورعملاناكنارطتي بع

 قاعتمهلوق) هكللعالءارباهنال (ببعربغ نمطحلا كاعالو هلوق ) يم اروجالام هدنعو ةفيشتلا

 ,ردهحو را هقفنورهملاوكالتسالا ن ريدك هتىقرب قلعتمف ىل ىلوا ا قح ىنهبوجورهظ نيد نال( < نهرب

 يو دالودرستإن رع اع ولعت وهدعب وأ نيدلا لبق لصح ءاوساةلطم هيسكب قلعت اذكو
 1 اوواعبدم ةراوتسكلاب هقلعت نمد ىنانتالو ناسهتالاو بكل لدسقلا قولا قيمت افالم
 | بكلادج ويمن اف ىلوملادوصقم لص عمءامرغلا ق-ريفوت ناكمال بسكلا نم ءافيتسالا أ دسو

 |هرهاظو ررد هل صولخ ا طرشدوجول نيدلا لمق» الوههنمدذخأ اعندلا قاعتالو ةدرلانم قوّدس
 | ق وخل لرقهذخأب ناك امبرثك أهنمذخ أ اذاالاكلذك سدلو نيدلا قوحد عب هنموذخأ اع نيدلا قلعت

 | قوح لب قالم مهاردةريشع روش لك ه نمذخأب ناكول تح هسفنب وه» ذاك طقف لضفل ادربف نسدلا
 |تسكلاقىلوملا قح ىلعم دقم نيدلانالذخأ ال نأ سامقلاو هةوحمدعباهذ أي نأ هلناكن دلا
 أءامزغلا قع ررضل دو مد لابنك ًالاباية متي هرمي ةلغلاذ_ععأ نم عنم مول هنا ناسحتسالاهح زف

 | | ا دا مالغترحاوأ اهئاركو أ ض رالا عسر نمل صام لك هلغلاو ىهتنا
 08 أ|نمكلذ لعدازامو كلذ ل.ةذخأب : ناك كنومدلا همز زامدعب روش لك قهملعاهب رضوتلا ةيبرضلا ذأ

 |زعقاتسهتلا قاكمدسداهعضب نأ هلذااليرشنيدلا قول. ةبيرضلا عضو سيلوءامرغلل نوكيهعبد
 هدعبرتك الاذخأب نأ هل سلو هلئمتلغنمرتكأذمخأب نأ هنيدلاقوحلبقهنا معاو ىنامركلا
 دكا عيب قالخب هيدفي نأ لاق حال .ئانوأءالومرضعب (هي عاب هلوق اسضدأ ىاتسهقلاهركذ

3 

 001 ا والا ضروس سما اوان هع اكييبح



 1 (نكح .ءالثم ىلع)

 عربتلا ىر<عراح شح اغلا نيغلا نال (امهلانالن هلوق ) ى اء زو ةيانعهريغو شحافلا نيب قرفالب لوملا
 دوصقملانالوريغصلا لام قىضاقلاو ىدولاو بالا ن مز والو هلام ثا نم ضد رملا نم ريتعا دج

 ةراشلا قع نمض ىف عقو هنال عرمتالةراحت هنا ةفينح ىلالو ىلا هنال هّدْضاذهو حابرتسالا ةرادقْلا نم
 ىصولاو تالا قالخو ةراي تسل اساله لا فال ئذلاكلذ كحهل ناكئنلا نء<ىف عقاولاو
 نيدلايرارة الاكمهنم صن نان ذالا دع ىصلا نم هتدص نم مزلء الو رظنلايدبقهمهفرصت نال ىضاسقلاو

 نءريتعا ىتح عربتلاةلزنع شحافلا نيغلاب علان اامه هلوقب نم>اصلل ل دّتسا ثمح رردلا قامو ىلمز

 (نهرتس و نه ربو هلوذ) ل.صغتل |نمةلثسملا فامانمّدقدق وةلالمترشلا ف [ك هقالطا ىلع سدل تاهل

 لدي نهتربو ىوجلاهيلع حرش ذل نثملاف عقوو يتبع ةرامتلا عباوت نمامومال نهرلادخأب ىا
 ةراقلاىفذاامهريغو ةبادلاو تنبلا مهيلااّتكامر رد ةهئاسمواةرهاشم (رحأتس وهلوق ) نهرتس
 ةلافكلا نمضتت اهمال ةضوافمال ( نانع ةكرسش كراش وهلوق) ىوج سو لسلا لمقيو كلذيلا جاتحت
 هلوق) عئادبلا نعىوجةدسافلا ةضوافملا - اذه ن الن اع رش با ةذتضوافاذاو اهكلع الوهو

 عم كاعالفابنهرالو هسفن ع كلءالاذهو هسفن فقرعتلا لوانت» نذالا نادل (ىفاشلل الخ

 اهكلمف سفنلانو دعقانملا عب ىذا هسفنريع ىلع فرمدتوهو ةراحت ةراحالا نأ انلو هءفانم

 ىلع سدا بجوب هسفن نهرو عفانملا عب كل ذك الو نذالا نالطر همازاتساله_سفن عب زحلائاو
 هلماع لهرارقا مح ملولهنال (نيديرقبو هوق) ىجاب زىلوملا ضرغمي تود.ف نيدلا ءاضق ىلا ماودللا

 ءارمثلارامتعابهمو ]ناللاحلا فر قعلا هءاعبسمع اهّتطو هنارقافادساف ءارشدب راح ىرتشاولودحا

 د رح ادعي يد ادد ثيح نذاالب حاكنلاةير احطوب رقأاذاام ف الخ رقعلانوددحمتا تحول الولذ |

 هضرح ناو هتعص فرق |اذا ني ددسلع ناكن او مح ندم انهرارقا نا !_عاوةرادعل ابان نم سدل هنال

 ىفاكنيعلاب رارقالا كلء هنا دمي سدل ندا (انيدب رقاولذ هلوق) يان زرحلا ناك ةدسنلا "امر غمدق
 نيعلابهرارقا مدنال هنا سانلا لعواف اهو رظ ءاشالا نمريثكح ءارش ترحدق ةداعلانالعئادملا

 هرارقا ةدص ةينامهولا نعردلا قدبق نكذ ىوج ةراقلارما خةلبالف هيلا نامعالا است نع اوعئتمال
 ريغ الويل هيداهشو ىنعمةداومشو ةروصرارق ا هنال ءالٌؤف هرارق الط و هلوقإانويدم نك ملاذااج نيعلاب
 ىبنحال ارةأو اك ر اصف هراستك | هل قحال نإ رقأ هنال (امهلافالخ هل ود ) هرارقا اذك_ةارح ناكولةزئاح

 ةظفار ردلا تع اص ىىنرل كل ىلد الاول ذمبنم ل. كولا عب ىف فالةالاكو هو دردلا ىف لاق

 رارةالا قلطأ لن زلا نالىلوأ ناكل امه افالح ةفماح ىنأ دنع ل ط ان ندلاب مد راق انافهلوق نمندلا

 بوصخللاكلعهنال ةضواعم نام هنامك نال (بصغو هلوق) انكشراشأ اذهمىلا نيدلاب هدمقبلو

 ]ف وب وأ لاقو هلوق) رردنذال بولو ىرعستنالو ىلوملا ن ذادالا( نوذأملا بو زتبالو هلوق) ناعذلاب
 اقالخ ىدولاو بالا نود نانعلا كب رثو ب راضملاو هل نوذأملا ىصلا ىالخما اذه ىلعو (ةمألا ع وز

 نافوهسهنابىاب لا هدر و ةبادملا بح اص عيتدق هناتاض أ ىالخلا اذه ىلعامهنأن مىنرعلا هكذا
 امهلعج لب افال_تامرفرك ديو انرك ذام لم بتاكملا باك ى هسسفنب لئلا رذدبادفا بحاص
 سدل هال( بتاكبالو هلوق) ىبتنا ةََملاو ىواعطلارصتخعو طوسملاكبتكلا ةقاعفاذكو بئاكملاك
 ىفةمقرلا ةيرحو لاحت |ىفدملاةيرح بحت هناك |نالنذالا نمىوقأ ةداكلا نالو ةراكتلا بان نم
 نددعلا ىلع نكيلو ىلوملاهزاحا اذاالاهةوفام نمد:الئيثلاو كلذ نمائنش بجوبال ن ذالاو ل "لمل

 كلذ نمهعنع نيدلا ماسق نال كوملااهزاحأ ناولط ا هتباَكَف نيددنعلا ىلع ناكول هنأ ةياهنلا ىف رك ذو
 زاحىتح عاجالاب كوملا كلم ىف لوخدلا عنعالمدب امو هتبقرل قرغتسملاربغناف لكثماذهو رثكوأ لق
 طاح أولد دب ىنامهدمس كلعالو فنصملالوةدعب وههرك ذا لاك شا ال لوقأو لم زد دي ىنام ىدعىلو أل
 رهاظفام_هدنءامأ عاسجالا.اذهو هةةعزاح طحمل ناو لاق ثيح همسك نما ددع»رب رحت لطبيف هنند

 7 ؟<
 ف 7

 1 ِء

5 
 1 ا لع .٠

 0 - مر نور 0 "0 مايرام

 هاج 4
 هل 4 تنو 3 ا



 (نيعملا تف نمتلاغلاءزجا) 0

 .[| تافرضتلارتاس ىفال جزع رك ذاك توكسلاهةداسص ىذلا فرصتلا كلذ قحىف أ انذا نك هلوق
 | لافودل اود ىواتفلا ىفام لعحورشلاو نوتااىقام مدقت ظوفحملالاقاذهلف ةءلالمنرسثلاق همهفاك

 0 مكن جوته دعىأداذا تش الاك طم نع نوك«نا لاقحال (انذانوكأ ال ىفاشلاورف 7
 1 هنعى هن هدو ل ىطرنال نم نأد ترح هداعلاناانلو ا نهرلا عشا نبترملا ىأراذا اكو

 / ش اذاالاافرعءا ضر هتوكس ل مؤ هعمميتلماعمو هيمهرورغل سانلارارضاىلا ىدالانذا هنوكس لعمل 1

 | نوكحال تسفر: ىدع أر اذا ىلوملا لاقنأ,توكسلا ةلاح نذالا ىتث تجو|مهنم قدس

 | ةلكسم ىف توكلا ناب امسأن ع ىواعطلا ىورو ىباي زراف زتلاو نهرا هل سم نع باوجاوانوذأم
 . || هنال نعم ماعدنال (5 :راختلا ق كلتنذأ هللاقنأت هلو) ةلالبزمثلا فك نهرلا لطس واضر نهرلا

 ٠ ةد-حاوةراخت ىفوأ ةراحت فكل تنذأ لاق نأ فرعمربغدرةملاةغصن رك ذاذااما ةراكتلا سدح هيديرب

 زا ىف ةراتتلا ىف هل ن ذأ اذا هنارك ذو ىريدلل ةليكلا ىناذكاندنءتارادقلا عاونأ كلعاذك اكوا
 صر رك ذاذا لاق ث يح ىوحلا حرش قاف ىهتنا ىفاشلل نال اند: ءاهلك ةراختلا ىف انوذ أ مريصن

 : : ار م ؟ - ع اذإ
 1 ىهتنا فقالد ه.قف اذك راحتوأ ةدحاو راحت ئوأ ةراحت فكل تنذألاقنأت فرعم ربغدرفملا فار رب

 0 راصولو مادختس | هرال ةرسكلاو ءاعطلاك ( هنيعّئث*ارشال هلوق) رادع قدا ذل لقوا نعل 1 3-6

 وهو فود ىلع قوطعم هرعت ىدءارش ال هلوق نا ٍلعاو ما ددتسالا بار ىلوملا ىلعدسن اله انو ذأم

 ٍ هتيعئةءارشالىرتش و عش اماعانذاءارمشلاو عملاء ذأ نافريدقتلاو هئازو طرممل |نسد ضرتعم
/ 

: 1 

 اطايخوأاغابصدعقالاقوا نيالا نمهسفنرج سنا .مأوام الخ امادختسا نوكجذ دحاو || هني, فز 00 : 0 دقعب رمأ هنال الف نه مل ةنرحأ لاقول اذكوهلانوذأ»نوكي ل هنيعن بوث عسد هرمأولا ذه ىلعو ىوج 25 0 477

 ةاماعمانارمأ نوكمف هعم لماع نمني_هن ل هنالو نذالا ىلع لدف ةدّدعتمدوقع رمأ هنالاراصتقوأ فن 6

 ١ اذكجوو لكوااذكرهسش لكلا ةوارحتناواغلا لاذ لاقاذا اذكوى ريالا ةلكت فاكس انلاعمأأا مز وفر 0

 "|| سدلو انا ىتكتلابال ةراضتلاناذو بسكتلاهالا ءادالاىلال صوت الهنال هلانوذأم نوكحب | م ا عا

 ' | مهضع كلذمهوت اكاهءاثن ةل-| هذه هرمأ هنااطانخوأ اراصقوأ اغاصدعقا هلو نمدارملا 1 نمير 0 ىف

 | || لع هفرعس هنا قش لام هيلع قد صار ب انارسا لك ًايوافاحتا سانلا لأ ىذلا ىدكملاو | نارين تعرب فاجر
 ..[اريثالانبالاقو لاولا قحامالا ىدكتل سوماسقل | ىفو ىتفتسللاو ىتفملاةدعيف اذكح ةيصعملا ني
 | امادختس نوكل,انذا وكمال هنيعدئنثءارش ناكول نذالان ااماعانذ اهلوق نممهفبهنال .(فالخلا ا ' || قتلهوق) انتعشطنع اذكشاعملا ف بعت عتسااذاادك هلع ىف دكيدك لاقي باعتالا دكلا اخير انام

/ 
 (شحافلا نيغلاباذكو هلو ) ىوج اماعانذا هلوق نمدافتلا (موهللادبك أةوهلوق) ىوجاقاغتا
 فقرصت امد قرفو شحاقلانيغل اق هاريشلاو عببلا نينانه ىوس ةفي:حو أف ةفشح ىادنع
 لظاطف هسفنل ارتشا هن اى ههتمءارمشلا ىف لمكو لا ناكف هقتدلب اع رع" الا ىلع عجرب ل هكول ان ال لم كولا
 دحارىلع ةدهعلا نم«ةحلاع عج رهالهنالنوذأملا فردت ىف دجوبالا ذهورع الا مزلب نادارا نيغلا هل
 عس نازو<ةرال اىفدوناهل نذا اذا ىصلا فالخت | اذه ىلعوءاوس هقح ىف هارمثلاو علان اكف
 |١ هيوم ضرع هلنوذألادسحلا ىاحولو ةفن- ىادنع شحاسفلابو قاف: الايريسلانيغلابىرتشد و
 عج نذ نيدهءلعن اكناو ثلثا لع تداز ناو ذغنتف نيد هملع نك ملاذا لاملا عبج نمدتاباحيرعتعا

 رحناقراصتقالا نال ةاءاهمهلكنوكب نيدلاءاضق دعب قداخالوا هنيدىّدْؤب ينعي نيدلادعي ىاقبام

 'لاراصف نذالاب هقحطو قس ىضر لوقت انال ثراولا ةلزنعىلوملا لاقتنال د علل ثراوالو ةثرولا قحت تاثلا ىلع
 ااوضريامهالءام .رغلا فالذم لكل اىفذةن, ضررملا فرصت نات نيةلثلا ن مدقح طقسا ادا راولاك
 | ةاباحملا عيجدأ ىرتشلل لاقي هدب ىفاماطتنيدلا ناكناومسهةح ىف هناا ذفتتالف مهقح طوقسن
 || لامشن' نمالادبعلاةاباسع معتالاضي رمن اكنافاك < ىلوملاناكاذا اذ هرم فاكعسمملاد رذالاو

 رس لوا ا 0 000



 1 (نكسمالنه ىلع)

 | وق لمةب هلوث) كاز ذك هريغاد-ا فرعنالواولاق ةنسةرمثعاتن' اهيبأنسبو همن : ناكضا كازو 3

 ادا ارماوه اذه نارها ظااو هل المثرمشل |ىاكنيعام ملص شيلو امهغولب املءهيامارسفاذا (عاجالاب 1 0

 نيحهقها رملا مفك انيس ن || لودقل طرخش هنأ نمرابلا ررد حرش نع ىوهادمسلاهلقن |

 هئعلاو وسلا!

 ص مضت شكت ا ا ل :
 5/155 113 ود.« (نددالا باك )+ يطال ل لل كا د لا توذأملا كاك تاك ل12 د د ظل كلا نع دع ٌ اي دو دن نر د12 02 بلل
 يطل ل ا لا يم اطل 201005 هل يي يش لا

 هلوق) ىناّسهق نرعلا مالك نم سل ةزدلا كرتواط نوذأم ىهو هل نوذ موه لاق. ىنامركلا لاق

 روك دملااغاو مالعالا ىنع نذالاع ىيةغللا تك ى طقرأ !ةلمكتلا فهداز ئذاق لاق (ةغلمالعالا

 هغللا ف ناذالاو نذالا نا ةل كتل فى رس دل كم ضعت ركذو ىوج مالسءالا ىنعع ناذالا نوك ابق
 نا ىنعل اركوو ىروطللر هبا ةلكت ةعجارع مع ل أو ىايزالةءلالمترمشل ادا ازعو مالعالا

 ىلو نم ىئدن ءراكةلمثناذه(ر اك هلوق)اقلطم رجلا كفوهو قالالاوه ةغا قنذالا

 قرلا,تباثلا قحلا طاقساو في رعتلا قاوداز نوذأملادعلا لئا سم ىقناملا مظعم ناك الو ضاقوأ
 مهضعو نوذأملا دمعلا لئاس هقنانلا,ظعمنا ىلءهاثيدنعلا نذافي رعت ” ىلعرصتقا موضعين العا

 اذهو ىوج ىلا طاةساو رحنا كف نب نوتا | ناحص أ رثك اك ضنصملا عجاذفو نوصالاوهو قلطأ

 مهضعداز :اذدود.علا نذا ىلع هب رعتلا مق هت اضتقال قرلا,تااثلار 21كةحراشلال ود هئالدال
 نذ الاودهدصقي و فرمصتلا لقعت ن نك دل نو ذأملا نوك هرعت امصلاب 3 ةرلانتءاثا| راشلا لوق ىلع

 دح ون او نانعو ةضواسغم كب رو نو ذأمو تتاكم هند 3 ةيقرلل كلامريغولو فرصتل اكلعن 2

 ىو ةمالعل |لاقاهريغنودابترو مضواهعب وو ةراستأ الع نم ناكام نوذأل كلم هكحو ضاق

 ةيادملا ىثاوح هنايب لو هريسقتن ممهفيام ىأ هلووأت بحت حرشلا هرب سفتوج هكحو ىلا نوحي
 قرصتلل زهأ د.علانااعاو ىصان ةبسنلاب ىولاوأ دبع ةبس .لايىلوماوهطةسملاو (ىق دا طاقساو هلوق )

 اذ فو ةيلصالا هتيلهأب ه_سفنااقرمدتم ددعلاراصو هقح ا دع نذأ اذاو ىلوملاق وكر حام او

 نوال هس هداف .5 قرمدت ان ا! نوكلا : نا مزاد 11 8 ةد-هعلا نمه_ةحلاعىلوملا ىلعع ->ربال

 نذالا ناكول لق نافل |ىف ىلوم ا هفلع هقر ا اذان ىلولل كوامم هتامح ةملالمن رعت لا اك

 تسمح أ دوعب ال طقاسلاو هقحطقسأ هناله دعب رح ديالو لول ناك ايل هتيلهأب فرصتيدسعلاو رحاكذأ

 لك الا هكا ىلىربد لمقتسإ اعقاطاةسالا نعاعانتماهدع رحت اناك ايقاب ناك الق رانك

 دسلا كلم هكح لو ةنانال فرصتللالهأ نورك فيك كاملاوهو فرصتل ا كحنالهأ سداد.علا لانال
 ىلب ز هنم لضفامالاىلولل دلو هتتفنو هنبدءاضق نم هت>اح همف مدت اذهلو بتاكل ا! هلل هأرهو

 دارملا (حلاهدبعىأر نا هلوق) هايشالا نءردامضاق ىلوملاناكاذاالا (ةدوكسس !انتنث وهلوق)
 عسللةراشالا مسا (ذفتبال كلذ فو هلوق) بلقلا.ءارئأ قاتئوعل |لوق هيلاريشب ام ىلع لعل ايو را
 سلول امو سلا كم ىرتشي و عما هددعىأز فصملا لق ن نهنيموهفل|ءارمثلاو

 هنم نذاوهف لوم | هبه مةىلولالاسع ارش ىرتشم هأرولو لاق ثدح ةريخ ذل يزعم هنم قأي سال ةقلاخم

 علان اق عيرلا فالئعر مضت الف هكلم ف عملا لعند ءارشلا فهنا قرفلا هجوو ءارشلاكلذدقتيو ٍ

 لاعهلوت) عئادلا فهل هو كيمننانعىوج عببلا كاذ قانا هلوكتب 00 هكلم نع لوز
 انهشط اذ كدادرتسال انعسسملا لطسالوهدرتسس ناىلولل ناك ى ومما لام نم نم ادعت ناف (ىلوملا

 رردلا قامدغلانضو ناهرملا ف هلءءو جل هلا فادكا (2الوكاك ىلمانيعع سس ناني تيا

 نمدارملالوقأو ةيلال.نمئانذا نك, كلاملان اعأ نم اةيععسس هدعىأراذاهنا نم ةيناغللاعمت
 رو ل 2 جر سو مدس و دم وم سسم و سم تسع ومج ةمسحسسسم سموم مس س22



 6 . ىداقلا ع
 ردا ْن
 هر ا

 - < سللاإ .٠

 ب 1 ادمع نارك ذىنامركلل ىراغجل ا حرم ىفو ىلشلا نءانذمنش غولملابهرارقا مدنا هدسوردع ىلا :

 3 ءامرغلا ضءد راشبا هلزاحامتاو سلفملا نوبدملاىأ (2انويدماامأ هلوق) دساقلاعسملا ف ةصالخأ| اتم

 (نيعملا تف نم ثلاغلا*زنا) 1

 0 و ندلاه نع ضء,بىذقو عابس هنو دا ىزتس نا هنكعو نكس مهل نأكو لو يوج نك ام

 عاملة هلق ناكناو ضيقلا دعب ناك" اذا اذه (ءامرغلاةوسا هعئامف هلوق) ب زهرفكي نكسمقاملاد
 .اررد نها هسدحو هّدرتس نادل ناك هنذاريغب ىرتثملا هضنق اذا اذكو نْدَلا ضب ىتح عاتملا سدح |
 دعبمثلاحا ءامرغنمب مدقالاحهضعب ولفالاح هلك نيدلا ناك اذا (صصخلاب مهتدبهنممسقوهلوق) |
 نوكىفاشلا دعو هلوق) ررد نؤلانهسدح و ىناة سه ص ص انهوضرق امد مهراسشل حالا ءاضقتنا ا

 عيدتملا ةيلاع قحأ عاملا ادساف عملا ناكولفاحعت علا ناك اذا ف الخلا لمع ( عمفلا قد عئاملل

 || كلعالءامرغلا ضعد سد ىضقول هنأ نمةريحتذلا ىفام كلذ فلاضالو ةراهنلا فاك هتمذي مهقح قاعتل
 1 1 هحوو توما ضرم ضر رااكراصوه.ءلعر ود هنأو هن دءاضةب هصيصخقو نقاملا ىلعهراشاه_.ةنال

 سكعر ها ىذلاو لمأت هفو ىوج سافملاريغلا نوما ف ضو رغمةربخذلا م زك هناا ملح
 . [| سافملاربغل همسنلاب هنأ ىلعءامرغلا ضع: راثياهل نا نمحراشلاك ةيابنلا فهركذام لمح نأدو 1 ذامأ

 2 (قسنلا ىو اتفىفاذ كح كاذهلذ هلوق) ةريخذل ا عجاريلق هدعب ام قالت هسالق ايم ل ىذلاىأ 7

 0 راج ىنا كلا هقلطأةوخآض اقىلا عفرو ضاق رج (عردق) هتعص لاح كلذ هنمردصازااىانكشمددق |

 || هيفدرتحلوالارح نالازئاح ناكمدعب وىناملا قالطا لسق ءارشوا عب نهر ودا عنصامو هقالطا ا
 رردرخ[ض اقءاضما ىلءعفقودنق

 ا الورغصلادح ءابتناحالطصالا نو لوصولاهغال ىنغولملا (حلا مالغلا واب هلوق) لح عم

 | (مالتحالا هلوق) ةيانعكلذناسل لصفلا اذهو هناهتنان اب بجورلا باسأدحأ رغصلا ناك

 حدب رسكللانىصلا مب راتخلا لاق ىلب زلدللا ىلا مون تاس الو مالتحالا دعب جبال مالسلا هيلعلاق
 لايحالاو هلوق) ىهتنا مالا لبق نم متاهملا نمو بالا لب نمسانلا نم مبت.لاو تفلاو ضلاباقيوامتي ْ

 ٍديقدلاو غواملاة مالع ل عفلاززنالا عمالا نوكمالهنال لاح الا اذكو رهاظنف لازنالامأ (لازنالاو
 | غواملا ىلع ل درال ةناعلات ايننا.سلاة اغلاق اذغو ةناعلات اش رابتعاال هنأ دمف.هوحنو مالتحالا
 روظح تاكترا ريغ نم خولملا ةفر- هى ةمعللاب لصو ت, نأ نكعهنالىل وال. ةمدللاكىفاشال فال

 هناعلا تابن ريتع اهنا لود الا دي اور ريغ فسوب ىلا نع ىور عطقالا حرش قوةباعلا الخ

 مظنلاحإ ضققفاك توضلا لبق اذكوذراو رارهاظف هنأت مال هناك وهلا 5 دفدولا دوهتامأو

 ا ىتلابالا تملا لاماو رقالوىلاعت هلوقل ( ةفينح ىنادنع هنسةر شع ىفاق م ىت> هلوق) لماهفلا

 ناتنثا فو ةنسةرسشع فام س ادع نالاعت ىَدقلا هلاقام ىلع ىصل اًدشاوهذشأ خامب تح نسحا ىه

 ' |ىاينودرد طامتحالا هيلع كح اراد نابحوف لو الاو هاولاقام ل3 او نورسشعو سن لمقو نورشعو

 اافامشال نس صنف مالغلا نماك اردا حرس اب راسجلا نال (ةذسةرثع عساسم ميىدهلوق) :

 جازم ااهنهدحاو قفاويىتلا ان لا قامت اوصلاورر دلا فاذك مبازملا قذاوتىتلا ةعيرالا ل ودغلا ىلع
 ١ لنوأت ىلع هشن أود دعلاربك لدى نتملا م تفلتتا ندب (ةنسرشءةيناع ممدلا ضع ىف وهلوق)

 | ةرثع سما مف غولملاب ىتفدو هلوق) سامقلا ىلع ى رص بيكرتلا دع: :رشعنال ماعلاوأ لولا
 | هلرهظ ل نمقحىف همالع دلل اولعف امل اغةذملا هذه ىف رهظ:تامالعلا نا هملاغلاةداعلل (ةنس :

 1 اةمالعز سلا اذه ىام-ف ل صح دق وأ (اهقح ىنو هلوق ىلا هقح ىف ةدملا ىفداو هلوق ) ررذةمالعلا

 ادتصلا م نوكحب نأوهورخ [طرث غواملاب رارقالا هل ام رشد هناهلعا (انغلب الاقو هلوق) ررد غولملا |

 الأ هتمقو هرارقا مص هنسرشعمتنثا غلب نأ, اةهارعناكن غول لابرق أهي ريهطلا فو ىحناولولا رك ذ هلم
 اس1 ناب تعال هل-ثهناك*نأباقهارع نك ناودل وق ىلا تغتلبالاغلا نكحا! كلذد.» لاقولو |

 كلا 12 7 حا < حت هد

 مر



 عقدن1) فارسالاورب 0 أابهمق فرمدتب ألو مرعاعك و لاف لاملا قفني نادشرلا ىنعمو (د.شر ريع) ىحلا (غابناف) هد نع 0000

 هيلعب مت ندو هتجوزوهدلو ىلع هنمىقنيو هيفسلا لام صةاكحرلا جرو (ة- دن ريع ادخ] ديشرلاريغ (علس ىتح هلامقيلا ٠
 نمرضعع نيك املاىلا عقد.لانمهأ هعم ثءس نكمل 0 نس ممل هيلاةاكرلاردق عفدي ىذاقلانأالا ماحرالا وذ نمهتةفذ

 دار ارواب رط ىف هيلعاسوة فن اسمان م :ىاةقفنلا يضاف ةلا لس ١ نكساو اممم عت 0 الا ة>دارأولو ايةدسمىلااهذرم هع ل .مأ ل

 اذهر وك لما لالا ليقدسشراارغ 3 (نتيسالس لع فرهإو أ(هلددف رماذشو) انا سقس اا رتم عن ةدحاوت هرع
 مقالب ا هقم حى أدنع 8- 00 م محم دج سس تع ا 1 ِ ا مح ميسو :
 5 تعش طخاذك ةلزتمنزو ) دجمدلوق) أرمق هح فرار طي سلال 5 || ه هدا نال

 : 0 لا ىف ىا(هلمق هفرمدتذفنو هلوف)اطامتحارثمنككف* اعلا ضع دنع وأي خال (اةرعدار اول :

 ةدسوادتف 1ع ىأ سنؤا ى ةءادبأهلا بدو تع

ْ 
 هلام هم 1 د سؤ 5

 ةنسنيريةعواسج ىأ (ةدلا غلا نا ا رن اتفق ىرتشل تاو ىرتشملاىلاهعفديه صو ىذاسلارمأت و ص لام ند 0 عابول ى يح كد اثلإو
 | 1من (ادسفم) هنوك لاح ا لمنال هضمق ن نم عون وهو هبف هفرصتز وك فدك لاق - 5 ةرهوجلا قلاق هنلا نمل |عفد دباضإا
 ءارولهنال دمشرريغهلوقب د ديقاتاو | ىهتنازاحه قتعاولو نه غلاما 3 ىلع ةهضنق نم ىرم_ثملا عدم ّ ”املادب ىف عسمملا نا ىرتالا ماتءالكل ذ
 لاا ةنع عتيل ابي ةسراضمئادشر | ا ا 0 5 هناوض (ه.ف هفرصت زودت و هلو 3 (

 نععطع( قوز هن :-ىأدنع ْ 00 0 3 0 هماط لبقو نفك هن دعب هعنمول مح انو-و ىا (ماةذملا عاد 5
 اكس ولف عنعالئأ ةقيلأل داود 0 هلأ عف ان ىدول ندد دسفم:دلامذه علب .امدع لاملاد- لا عفداذا عفر عطت ىف فالح اةرُع (امد ْ

 هكلاد_ةموأ هلاملاهلصم ناك ءاوس | ردت ل ناو نعض اهيغس هغولب دع متيلا ىلا لاسملا ىصولا عقدولو هلوق نم هاب_ثالا ىفاموامش افالخأ|
 نمألا نقل م هل "لال | ناكاذا!.فافالحتاقلطم قسفل ار | ىربالم امالان أ اكد لما ادعم وادا ما صم ناك اوس (اقلطعأ ادسفمناكاذادهو فسوبىنأدنعو | سب عال هوق) 1 00 لبق هب لاما ميلا عقدف ابيقسا هانعمهيلع |
 نأوهو هاذه رعحالىأ (هلفعو) اصلا دلت د لادنعو 2 ساوولو همل رعت الهلا الصمد غلب اذاقل ا !ىفد ثرااوه اندة عدت كلا هءاعرع فاش )|لاقو قسم 00 5 م 9 طهكلذو وهوىزعلاق اًذذو تكلا هال الدع خدم :نأ ئراطلاو اقساف هلاجز ىسافلا ىلء رعي ىىفاشلا دنعو امه دنءوهلوقن مرام ل ةماع ق هن حرص اوه خلي نأ ىلصالاف ءاوسةئداطاو | اذهواملافالخمدنع هلالد ملا ذكوقاغتالاباقساف ناكناو هبلعر جمال لال مصملاب كامادسفم |
 ا ب بو دنا ةجاحالف هلاملادفمقسافا ناك اذا م 0 نك هنا فاخري غو ىمتنا ا

 ناقلا ميداس + ا نول ا

 نغو هدحا لات افوص هتلاىلاىدتبمال ١ نك ناو اةلطم ىساغل اىلعر 2 هن .دذه ناكناو نيمحاصلا عم فاشل ارك ذ للا 5 هه ةعس أ الو :

 لورد اههد فو تاراخلا ل امهدنعامأ مالك همهون كمن فالخالف امه دتعاذكو(ةفيتح ىأ دنع هلوق )ريدتف هلاملا دفمأ

 تع

 بلاط ناو نيدو : ءاعرع عنا 7 | ناسدقسالا هحو صو رءااكهعسىب خذاقالز وحال ناس امقلاو ناس مسأو هغنح ىادنع امأو رهاظف ِ
 سد-و) نويدملا» ض :رغئأ (ةؤامرغ ّ هروص ]| ىقن افاةخعد كك الاىلااههدحأ مضياذ و ةيل املاوة- هل[ اسي نانكف امهغا أ

 (ولف هني دىفهلام) نودملا ( علم 3 ْ ىلا ارظنلامف امهفال_ةخال ل _ضغل !ايرامهتد ىرحصال هنالفكحامأو رهاطظف ه2. .ة>امأ محو ة ع ةعدح

 ( ىذق ُ هارد هثيدو هلامإ 0 00 نع باس قال_ة> الاىلار 1 لاو فرصتلا بالو ىضاقلل تشداستالا

 اعاجا (هرمأالد) هذخأب ىضاقلا | ,ةمدوصقملا نال لئاسوفدوقنلاامامئامعأو اهروصب قاعتت ضار ءالا نال ضورعلا فالك نيومستلا
 رئاندهلو مهارد هنيد) ناك (وأو) د !نيمحاصلالوق ىلع ىوت ةلاو (لا عببلا فىضاقلا أدسالاةوهلوة) ىاي زاقرتفاننيعلا نودة.لام ١

 لّرالاىفرمناندلا 0 2 كلام | فالخلاوءريغورا .تحالا ىفاذك هسقنب عملا نم مشان نع ا ىكاقلا
 اناسدسإ ( هئسدإل ىف ىنام لا قرهاردلاو || كالمنيا بئاغلا ىلعءاضق هنال هضر ءوهراقع عيب ىذاقلا كل عالف متاع ناكاذاامأو ارضاحن اك اذاا مث
 ىذاقلا (عسيلو) ةفينحيأدنع | قرخالذا هكلل ةسا لك ءامرغلامحازيف ضاقرلعو | ةنييباتب ان نكوولام نويدلا دعب همزلي لاكرق أولو
 نكملو نبدأ ف رات عو* هضرع 0 آم ىلعامأ و |ىذاقال نا نمنومذقتملا ه.اعام ىلع تت ضاق وا هإوقو ردرماك لعفلا
 الاقو هد قطف >- ادبأ س أ دكر اب عابر وكسياتاع :ىأ(ن كنانه لصو وقال هوقلا» هو نورخأتملا هن طعام

 هرلعىثضمام عد ىذاقلا أديل رآقعلانمضورعلاب © ت01 هي 911 ورعان دلا ف ملاك قتال د
 لسغاذااروسءامؤلم هن دب لال ىف كعب :الشل نات سد لمقو نكرر اذه ىلعو ىقامل اعاس و هندي ب أ.د ن : نمثسدكرتي و هضورعنمىوتلا
 0 غلاب ع جرب عسبملا قدهساول تح هئمم ًاوىذاقلا ىلءال نوبدملا ىل_عةدهعلا ناك هيهنيهأر م أف هلام ىذاقلا عاباذا مث ”ةنامث

 راصناىأ (نع) ىرتثمىأ (عاتبمساذأ ذاف) | .ةاقال تفند ىأدا -:ءسالفو ايرعتتالو ىأ (س الفاو) ى ىوا ا رعاك

 نمعملا لحرلا نم عاتاا كلذ سلملا عاتب هتيعن لج رعاتههدسنعو سالفالاىف لة دوأسافاذ ١



 . (نيعملا خف نمثلاغلاءزحلا) 10

 |تطا انمال نكلهملعسسو ناو ناعلا نان ممانمدت ال ةفلا عاشه سك ةروراف لع تاعااذادنو ْ

 أل ىلع لما: ع نارك ااا ضورفم قمسام نارهاظلا تلق خلارم.عملاكةردقل ادنعالاء| دالاب
 الي را راتعا رم دصقلاو لوقكلذنال ا ا هل ناك اذاام 1

 هر قاعتول تح هل درعال ىدح هنا لعفلا اليا مف لقعالو لقعلا اودص# لانالا ىنعمالوهاث ذعمو هيروصا

 رابتعانال(قامعلاو قالطلاالو هلوق) ىوج نع مذمق فالثاهنا ثدحن نمالارعتسي إد. 4ك ىرشك>
 نالمأف ضعسلا نود ضعبلاة دا عراشلا ل.ةو د لاو قدصلا لق رارقالاو عرمشلا ان لاوقالا
 ةياعر(هدمسق-ىفال هلوق) رردةءلهالا مايقل(هقح ىف ديعلارا ارقاذفن.و هلوق) هد اففاب ظنمدرأ

 دعب همز هلوق) رردهلامفالتااه هالكو هيسكو هتبقرب ندلا ق ولعت نع ىرعال هذاقن نال هيناح ا

 قنهنال (لاحتاىف همز زهلوق) ئنبع مناخ لاز قت -ءأ اذان لو اا وهو هربغ ىلعرارق ا هنال 03 ْ

 لق نأف ىنكدىلوملاق>نالطد و هقحوهاسع رقأ هنالامبمهرار 5 أكف .فامهقح قة رجلا لصأ ىلع

 صاص#لاودو د اير ارقالا كل عال نا ىذدقي قالطأ االااثيش تتاكملاودم لا كالعال مالسلا هملع هلود

 ١ را ارقالالوقن اناللال اير ارقالا هن هي لاق الوذفن ءةهرارقا محب ناىذتق ة ةريصل كسفن : ىلع !

 متالقاع غلب اذاهدارم (هفسبالهلوق) ص وانتم هيغ لعرارتاوهااو هسفن عراب س دلل املا :

 نسير كعواسي لس نايل لادا هنع منعم اوعحاولاةثيحةيئاعرلاةقرطلا 3 ىوجادبسلا

 ىهتنا اًعاقهفسلا مادامهلامهنع منعد#و فسوو | لاقو كلذ دعب هلامدنع عنعال مامالا لاق فاو غل دا مث 1

 ادعنالءلذك سدلو فسوب ناب هذكد_# بهذم نااذهر هال (حاد عوف سووا لاقو هلوق) ١

 .ةيلالينرشلا ف [كىذاقلارح ىلعمرخ فقو لوق» هنات فسو ىلا فال ارو هحريصد هغسلادرععلوقب

 ىذاقلا قالطانالا اقلط مريصا : الو ءاضقلابالا فيسول ىل ؛ادنعارودمم هيقسلا ريصنال ىناتسهقلاةرامعو

 ىلع هفسلابهيلءروعت مل نا لعاو ملا هريغو ىنامركلا ىف كهفسل 58 ,قلطث يور نودي ر يفيد دنعو

 |بوحوو ريبدتلاودالمتسالاو قا ءلاو قالطلاو حاكن )قالا ماكحالا عيج ىقريغصلاكهيىتفملا امهلوق ؛

 هاداصو ةعصىفو فاقبالا قو تايوةعلا.هرارقا ةعصىفو هدج و هسساددالو لاوزو تادامعلاو اوداكلا :

 نءقتعاولو هلعفريغب ءادتبا تام قالة قد ر طلا اذه هلاوماردمل ب انلا اذهل فولو هلعفب بح ا

 ردالو ةةدصلاو ا ا :رمصت ىف هفسلابر جت ىابزلا لاقو ,اشاوأ

 افالخ لزهلا عممصتال ةسملا ناىف حب ب رص ىتنعلاهعبتو ىانزلا مالك ف هوحنو قالطلاك اهريغف هيلع
 هف هلاءاقب صدقت يش انهربو هفسأ | ىلعهءامتب همصخ ىعداو دشرلا عدا (ةلق) هاشالا تداضل ْ

 لام هفرصت فان قسوم رحال صا نيدلابو لاومالا عبج عل : هقسلاب رحت اناملءاو 8 ا.شا ْ

 دحاسملاع انى ىهفرصب ناكربخ قولو لقعلاو |(عرمتلابج وم فالخم هلوق) د ا

 ىوحلادسلاهركاقاذكة فلا ىا (فارسالاو ريذدتلا هندأعن نمو هلود) ىريدلا ةليكت كلذوذو ا

 نال

 5 || ناسنالا لب ىلاعت هلوق نالود عل رارقا الر ارا ارق نوكي امهقح دير حل لصأ ىلع قالا: ف

يخزلا ىنوك ذدقف اهمف 2س خاب اذاامأ هوس
ةئس نيرمشعو اسج غامسملام عم ؟هباةر

 : هلةنام ل <عوهاذ هور اهم 

 1 : امهدنع لضفلا لطم واهاثمرهمر دقي ىاحاكن !|ىالاهلوقو لقا علاكهده قوهف ثاُه 1س نرقلاب ا

 7 ريتعت ال ثدح هيفسلا ف التم ثاثلا ن نم هريدعم لثاارهم ىلع ةدانزلا تناك جوزئاذا ضرملاو هدنعال ْ

 5 ٌثتد>و فلول ىح موصلانالار ةكيالف دعلاك ةرافكلا )| ىقهيفسلا ك-وىرب ريدالصا ام-هدنعتد ازناأ

 ظ ! 0 فون رتكي ولالا هنزلمال هنأرغا نهرهاظوا ةقدصواىده فاو ودنا ا

 ديصلا لتقكموصلااهنزوكتديان + تناكن اف همارحاىف ىنج ناو اهئ عدي زحالو هع 1 ةراعكلا

 "ل موصل اهيف ىزحال رانج تناكتاو موصلايرفك,ل ب لاس لاى ريفكتلا نم نكح+ءال ىذا نع قاحناو
 0 ٠ د١ ال ضدرص ناىلازخ ود لب اعلا يفكتلا نم نكمالز لو مدلاهمزط ةردرضربع نم قاحلاك |



1 
0 

 / 2 نكح بءالنهىلع)
 امتد ناو هأود ق ةريعتلا عجرم وكمل هلوقا

 فرص: ىف اذه نان ةيلاليئرمشلا ىفهمقعت نكلاضب أرردلا ىفامر ها وهو ىلولا ةزاحأ ىلع ه ذات فقوتد
 ىلءهلوق لها ىابزلا فكل ة اعلاكه.ضوهف هتقاتا لاح هنمدجو فرمعتاماو هت ةاقآ مد ءلاح هنمردص

 ىضلا ك-هك> (هوةءملاوهو هلوق) ةياغجياسوتملا لثم حضاولا قار كارد 1 يمغلا (اجم

2 

 نونحلا هلءفياكجشبالو برضا هناال رعب د دتلادساتمالكل اطاتةعم وغلا لم ا ناكن موه ىن. .علا اك

 - رم نوك.ذ هلو3 ) ىوج لمَ: هيف (نو :عو هلوق تحت لخادام_هالكو هل وق )

 ريسدلا نم شح ال نمغل ملعب 0 الا و فاما ى ا علا نا فرعت ذا نايدقعلا لقع ١ ىأ

 ميقعسس هه ءلا ىفاذه لق ناف ( + يدش وأ ىلولاهزيمج هلو ) قيعودأب راو راى ع هيدصقب و

 ءارشن ! عءاوىجلا ١ ز لكلا فقوتسف ىلو!اررمذتلوا 4 0 انانعت دما: :هوىلوضفل | اريثكا

 | هدد الا هل اح نونا فرصت ناقرهاظاذه (:

 ا ا قاو هادا هوتعملاو ةيلالبث رس هذع عد كل امل

 اوهىذلا ( ريهذلا ع

 ا (هلقع وهو هلوق) | هوتعلل ىأ هل نو هدو هإوقلوهدل ايضا وذ مودا ق.هرلاو ىصلا

 1 اذافند-واذا ىرتشملا لدفن اما ان ]1و ىرتشملا ىلع لقي ىلا .فقوتمالهنال ا 2 :الفء املا فامأو

 نمو هلوقف ريعضلا عج رمنوكمل يف

 نالواار وك ذمهلقع وهو ممم قع

 بوأ_مموه الدا قفل ىذلا

 ىلع نونا لوقنو نوال الزةعلا
 ىذلاوهو بواةمنون نععوت
 لاعفالا نايوح عنع ثرحت هلع طاتعخا
 اردانالا ل علا سمن ىلعدلاوقالاو
 بؤلغم ريغو لاس عصنإل هفرصتو

 رئة تق مالك طاتذض ىذلاو هو
 ىومءملاوهوال هول علا مالك 0

 نودخو هلود تحت لحادامهالكو :

 || ىرتشملا لا قف نالف ل> الا ده كنم تعب لاقاذا عدا رلا فقالخإلا , فو ا كن معلا تع عتاب ]|

 ىصلاىأ 2 كااوفلت و ؛افهلود )هلزييعالو ده هب رع .ةلانورانعل اهدص نال ىلوأ هاج ارو لاوحال نمل اص

 | هلاعفاشحاؤمر وعلا مصلاءا.ثالا ف لاقاذلو حر اوما لاعفأى رخ >الهنا لءاذروعت فاو ىقرلاو
 | عدو انو ةصرتما انقل أ لا مىقاالا هما اع ىلع ةيدلافلتقاذاو لاعلاما نه هفلتأ ام نمكمف

 وهو هل مروع ىصعذ :وااذاامهعادب | نم يلحس و نداالب هنم عج مودل اريعاامو هءلو نذااليودنع

 |نالحراو وهلا !لاعفا ىفرخال هنارمال(اونعك هلوق) دل .”الاوأ عفادلا نيمع" لل أهالف امهريغكإم

 ناون 0 وناس الام ىلع بل نا اذا همون نياولو مكان انا ددقلا ىل فقؤت اللعفلارامتعا

 مئاتلاكورسأ اذاالانيدلا,تلاطب الرمسعملاك ةردقلاددعالا ءادالاب بطاخيال هنتكلدصقلا مدع
 قءدرلا حراو 4 للا اعفأ رخال موق ىلع لكش هنالع ءاو ةرانعور رد ظقتتساؤاالا» ءادالاببلا اطال

 0 هقتعل زوخأ هناالا كلذهف لدالالاق.نأالا لإ هل هلعفذاغت ن 5 مامفرا نا

 نما قدعلا دعب لب لاسعلل هنهذ الاثدش فت أ ذا هنا دمفي م لادلل هلءةذاسفن نم عنام ناو
 ا دل ضاهر كتان روزا لعبا نادر ب تاك عراب دقلا مد 0 ١

 رعل ةكتىقىروطلارك زاذكو لالا ىف هناعذامهمزإ اًمشافاتأ اذانو: :هلاودسعلااذكوب لاحناىف

 ؟ىعمو ىهتنا لاحم وو مالمو كل هسا |ءادتعلاو نوتكاو ىعااا
 ارابيا أ همزادد علا نو 067

 أ تل .قوأ نالفل تي رثشا ىلوضفا الناتو نالؤ ٠ نماذه تعد علا !!لوةنالوال الا دو -و ىلع كوضقلا

 1 ىوو تن رسال انوا اق ىلوضفل الاقوت كتمتع لاقرل قاس ١ فقوي هنافنالفل لةءلوأ نالغل

 ١ لاقو نالغل اذهتررتشاللوضال !لاقاذاتلاثلا فدو , الو ىرتشملا ىلع ق اغ :ال الغم نالفل هماقر

 ا نال 00 م 2 0 ا ترا 4

 ١ مقل دؤوت) ىوج م ا نه نا 5 | م اذه لمح ينقل

 | ءانب ىتثم ىل_عرثاعلاريعضلا ع جوهدأم ةثآلاو ىوج ةذتلاةدارأو عم 4١ قالطاة عل هلع (ابتشالا

 | ناعقاولانااملاهامتشا ريمدلا مج رعقدر انتعإ ف نافماكالصأ قدشال دل بولغملادارا نا ىلع
 | يذلا نونجملا فرمعت صن الر لت :.ءلامزح لاء الا اذهب و تاقانخيش اص مصناال هفرممت 2

 هريحت هلقعا وهو م-خمدقع نمف) ١

 ءالؤهنمعابننمىا(هذسفن واىلولا |
 حببلا لقعب وهو ىرتستاوااددش |

 لوا اولولات دق و ءارشلاو
 لص ههرق ناك اذاهزاحاءاش نارا لانأ

 0 هلوةدار ( اوحسش امنا 1

 ط5 :تىذلا نوذحاو درعلاو ىص' ا[

 قبرطدتغلاوى ,صااو|همالك ا

 ل ا ةينثتلاةداراو عملا قالطا [

 دةعدقعهلوةدار ماو هايتشالا عفدل ا

 ةرمصتل او ةرضم او هعفتملا نير ئاد ا

 قالطااك ضعراسض عاوناة'الث
 هكلعالف ةقدصلاو ماو قاتعلاو أ

 لومتكض < عفانوىلولا هل نذاناو ١
 ارث دو هيذاريغل هكلعو هقدصلاو ردها

 ءارشلاو رع او عفنلا نس

 نذالابهكلعف حا 0 :لاوةراحالاو

 هوو ا 1

 دارسم او نالةعب النذلل نون لاو

 كح تاب اددقر هنأةدنصقت ل :لوق

 دصقمال هناف ل زاشا نعزارتحا همفو

 واس فن نم(اًميشاوفلت |ناف) هكح
 هلو5 ىلع عب رقت اذه( ونمد) لام

 ىصلارارقا دةنسالو) العفال
 : ىااقلطم (نونحا و

 |نياولو رمغصلا ىلع لاعلل ن امها باصاىقتاق نافءادفلاوأ عفدلااما ني رحأدحأب مزاد ولان الاعلل



 0 ا ا 0 ؟6

 0 2 ابا اك 00 اد
0 0 

 ةيالولا تاستىبلا ضراو 1 0 ( ما ةمالولا بس لع زثىتلا صراوعلا : نمهلوق)
 ١" || تحوم لع ىرلا نع رات اةيالو تلساموتم لكى نال هاركالا بقعر در وأ هصنوةيانعلا اك
 1 ناك ةلفاك د بالو و مترا | تعادل نعاس ه فن ال اريثأث ىوق ناك اهارك الا نأالا هر ا

 1( (مئا غلا ن نع منع هنالهلوق) كك هر ناك عنم ىأ (اقتلطم عنملا ةغالا فرحت هلوق) مدقتلابقحا
 د لم ةحئاملا ى ا (ضرعتال ةعئاملا هلوق) نيدن ل قع ىدلف ار 5 مسق كلذ قله ىلاعت هلوق هنمو
 ١ ْ | افرستارتا اءرسسو حراوخلا لاعفا قد اج ارحل نال (الكفالالوقهلوق) ىوج | ضرعتلا

 "|| قالخ همدعربتس نازاح جراخلا فدج وملاذاقدوحنو عسبلاك عرمشلاهريتعي رمالب جراخا فدحوبال
 13 قالتاو لق اكهمذ ءرامتعاز تلاحراخادوج ومناك الهناق ح يا 00
 | ءاسشالا قثاقحلاراكن داو نيسلا حقب ةنئاطسؤوسلاداقتغا قالوحد ىأ رردةطسةسناكاالاو لاملا

 0 اطساةينانلاوولعلاو ةكحما هانعمواووس والا ناتلك اطسقو بو تالاسعتو ماهوأ اهنا نوم منال

 | || ن2 ىأتايوسال 5 نمةف افلا تقتشاك ةطسفسلا تقتشا هنمو فوتزملا ىأ ما رسك,
 . [(ءايلارغص قلي 000 نست هاف (ممارغصا هاوق) انش طغطاذك ة كح
 ١ رمل برس نمد دل قرااونمنالاق نومجو دسعلا ققرو نامصلا ىف رخص تسلا أىتمعلا لاق

 ' || فرضت نادل / ل لولا كلمهديفامو هنا راكع أ رلالءاك جاتعم فاكمهنال ةقيقحلا ىف
 1 ىرخأ ةثالئانجب قحلاو هملع قفتم نونو قرلاورغصلا| ىنعا ةئالثل ا هذاهبدس رحاها 2 لحال

 ةراهثلا ن عةيلالنرمثلا ىف[كقافتالاناضد أ اذهو سلفملا ىراكملاو لهاا سدطلاو ند املا ىج فما

 ناىرتالا فرصتلاذوفن عنع ىذلا ىيرشلاىءلاوهو رجا ةقب .قح هردو فما فر نا دارا سدلو

 كعندي ودالا عانوا بدنطلا اذكوزوحالأط أو هل. .5 ىذاوادزاح ىوتفلاف تاصاور لادم ىتاولوذلا

 دا نناسع ةء ىتذملانال عنملالب رحت اة قمةح دار مهنا لدف هعيبذفت را

 ١ | اهجوز قزافتلةأرمادادتراك ةلطاملا لم ل رانالو عدارخم - املا ىتةملاو ىلش مه اما ئراكلاو

 : ميرا ناكل هجر عير وأ ةرهوحلا اك الال- مرتو اما لل نا ىلاس الوداك لا طقسل ل>رلاو

 | قس نال هاجا سءطلاو ىفاتسهقلا فام ررذلا ىلا ىدْود نادم لد لق اطم دارملا سدلو

 ١ || ناواءاحاذاو هنا رتش لامالو لبا هل س لوالد ا ىرك نا سلفملا ىراكملاواكلهم ءاود سانا
 0 |[ لاقو بعللا "0 0 ناك إو نقلل ارفك رفك هلك اناسنا نقل «ىتعملاةدئم قو هسفت ىف بورما

 " |رفك ل ناوهلوقو ها رومأكار تاور وهذ اه> وز نه نيت ىت> دنرن ناو ًاردارعا نمثل راش
 : ةيصلا مدع ن نمدارملا ذدقتنالىأ (حلا ىص فرصت معاالف هلوق) راحل أ
 ٍْ 0 ناكنابالق عن نورك حلاة لذا الد هلوق لير ةيداقعت الا م

 7 ةدس نذايذفن ايم ناكن اد .علاف لاق اذكوءزاحالاب د ةابال د رقعاسال هقرصصت ناق ريم ريغ

 1 اان دح ىلا ذام فرمصتلا ةعح مدع هجوو ءادتباهداعنا مدعل نذالاب ولوذقنسالا' رمت نكمل ناو

 1 زوكالفررمؤلاهمق لمد تصف صقان هل ةعف اربع ناكناو زيممرع-غناكن ا لقعلا مدع هنالف ىصل اما

 دلضفهأ نذأ اذان لوما قح هعنم نالف ديعلا|ماو 4 4تملا بن اح عج رتل ذة رح مصيق ىلولا هلنذااذاالا

 | اد نككل ها 'ريغصلار2اكوهفازيغص ناكن او انغاانالق اعَناكَن اه تلهان فرسهتسفلاز

 5 هولا ىف اكمربغ ع نءةلاكولاق د رطب هفرمد” ناك اذاامهماو نذا ىلع ىصلا فرصتذافن فدو

 أ (اولاةولاكهلوق) ها الم 0 اكاذاهريغ قاتعوهرمغ قالطو هرم غلام قىصل رابع مصنو ملا

 مهو تاكالصأ قيم العذل وقبل نون اندار ام داع : وهو فنصملا مالك حارش لاق اك

 5و



 ا (نكسهالاملع)

 ناك نا :اةالواطوةساا فرعث ىلع ن كام.ديك أل هركلا ىلع بو زلاهن عج رب له قادصلا فص

 ١ لام ىلع عاما نالر هاف امهدنعامااقاغت | هفسصنب هركملا ىلع عجز هلك انملارهملا قاس جوزلا

 1 ناو هنالف ةف ف ىادنعامأو حاكنا ايم هيحاضص ل_.قاوهت ملكمقختس اع ةءارملا ب ونال ىعنم

 ريغ هبال هلاقالخ امه دنع عسر قس مل نأو معتالو اركلا عم:ءاريلاوهركم ةءاربارنكلل ةءارعلا بحوا

 أ هلوق) كلاممامالالاقدنو (ناعقبال يفاثلالاقو هلوق) ةيانعةءاربلا ىلع ةروصلا هذه ىف هركم
 ؛لولمم لكل عص نا ىلع ههرك|اذاام فالخع ىف ء.سهق مملاب ههرك أ اذا (هتعقنو كلا ىلع عمجر نكساو

 |١ نم :صرااهتعاب لصح ىتعلا نالهركملا ىلع ناسةضالو قةءاكول م كلم مث لعق فار لسقت ملا ف هكلع

 تاكا اوارحىد.ءق تءلص ن الود ناو هنمدنال ىذلا هاعقب هقلع نا ىلع ههزك !ناو ههه

 0 ههرك اولو الم ناكف ىلاعفالا هذه نم هل دال هنأل هّيمق هركملا مرغو ددعلا قةعل عقم تدرشوا|

 1 ق>ربغب هءاعئثداف الثاال هنم ةمسح ناك_ف همزل ق- نعي ورخملادهرما هنال عجيل لع ففرغ د نا ىلع

 نيعمدنع قمع هيلعبح مد اهتمت هركمملا ىلع و قنع لعفف 8 را | نعهئسعي دع قع ىلع هه اول 5

 فالنأ ىلع ههرك لو همزلانع بور انورعا هناللو الا فالخ ادم هلعمارك الابراصفةرافكلا نع

 || فالثالا ثنح نمورك لاى لقتنان ادق اتعالا كذاك الام ةرافكلا نع انه يزال نيعمللام
 || ىسوحم دارك |ىفاكى دعا رح الاىلا لقنولو هلءالولا ناك ىّتح ظفاتلا ثدح نمرومأملا ىلعرمعتقي هنكل
 : | اذداذك م ىت> ةاكرلا نود فالثالا ث يح نم هركمملا ىلا لقتني لعفلا نافريغلاةاسم حبذ ىلع
 || ضعبلا قةعمىفاك ةير حا ىلا جو رغلل هيلع بحتامتا!.منال (دنعلا ىلعةياعسالو هلوق) ةيانععم قمل ز
 نع نم حر لوا نيدهءلعوهدنع ضيرملا قةعوارسعموهو نوهرملا نهارا قّدعك هيربغلا قحقلعتلوا

 | عجرتالف هلعقب بجو ناسمضلا نال( مماهركملا محرمالف هلوق) ل زانه كلذ نمئث جو و ثاثلا
 ا ىناتسه ئثه.لعاهل نكي ئي.هملاابتهءارك الا ناكولف (اهرهم فصنو هلوق) ىجأب زهريغ ىلعدي

 || ىلعتابالود رلاك# ا مدعل (هتحوزنمتلهلوق) ىناتهق ابل 1 نأ كحواو (اهأطب مناهلوق)

 . || داقتءالاريغت مدع للعلا دارك الاو هب ماكت 1 ناوارفاكريد رفك نا ىونولهنا ىرئالاداقتعالا

 نكمل لتقبل هنع عمر مث ارك الانسااذا تعب ع-حرول ل قالب ا هريصب مالسالا ىلع هك اولاماو
 || هرداص (عورف) رردادترم نولا:الفاماصاهرفك نوكىءادتبالا نم مالسالا مده لاست>ال ةبشلا

 || لاقاذاف ىللامالو ىطعا نبا نمل وة. نا ةليحلاو هندمعت مدعل مص هعابق هلام عسب نيعبملو ناطل سلا

 | ناو مص: لاهرهمهتبهو ت>برضااجوزلااهفوخ « ةيزازباهركمراصدةفاذكو اذك عدرلاظلا
 |تارشلا اذهب رمثث نااما هل ل.3 ب ةيناخمارك انسلفرستوأ العب ةزتواقالط اهدده
 : أ ماعا لكا ىلعدرك١ < ةينق تامرحنارئاسوفزلا اذكو ل <الانارم: ناكنادارك اوهذ كمركعبدتوا
 أ ماعلط لكا ىلع هركاولاماو ه-رمشو رب ونترك ىلع هتهقن عسر ناعيش ناو عوجرال اعئاجن ا هسفن

 ١ أ هضقاكو ضنقلا ىلءهاركا لكالا ىلع ءارك الا نالاع اح ن اكن او لك الا ال ءركملا لع ناعذلاةربغلا
 ١ ماعطالاكلام مث اصاغراص ىت- هسفنب هّضقد ,ركجا |ناكف 5 ركل ىلااال وقنم هضءقراص هركملا

 | حرم ىو هت شرف نياو نير عشللرانملا رم: ىفاذك لك .الا نه:الف لكالاب هلانذ مث نامذلاب

 هصنام ه.ناهولا نعرتونتلا
 روصم ىنعمهارك الافئرتتل د حسفأرم ىلا نودملا لد ناو

 ريودعب دنربن|لتقالو + هركممالسا ناسكسالا ف مصو
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 (نمعملا خم نم ثلاغلاءزجلا) 00

 | ىتتتصوه لب كلذكس يلوءارك الا ةلّمس ة منلابر رذلا مالك ىءانثتسالا نان م همهفام ىلع ىنتس
 اامةرورمضل للا لتق حامتس الىنعن امةرورضل حابتسال للا لتق ناوهو هرك ذىذلا ليلعتلا نم
 اوهاذه هسفن نعاعفد هلق حاس دة ةمق هل: هلتقي لول هنأ 1- -عو هم .اعلاص نان عفدلا قد رطدناك اذاالا

 ( ه«فرسألهحا ارخاب هلّقي هن ال است 6 ىقوةلاليترشلاقلاقاركالا ةلةدعءانةتسإلل قلعت الؤدارملا

 نانامبس منكي ناو (مدلانوةحناكذا اذه هلوذ) ها هتليلح هنايتانو هيلع حايصلااهايملاذ
 3 هديسقت (ىرصتلا سدنت ىف :اذك هاوق أوق) ىذلاك نمأ لا نوكينا ناىئشو ةلالنرشاقن ناك

 دقفر ظن همف (هدي عطقين اهعسوهلوق) ةنادملا تح اص قات .غرملا سدنت نعزارتحالل ىرصانلاب

 1 |دح بان عجاره- فن لتق هل صحتربالاك اهعاطق هل ص-خربال هرب خدي عطق ىلع هرك اول هنا انىعلب لا حرص

 5 لجردي عطقب نا ىلعدرك |ناوهصنام يعلم ر لان عاندعش لقن ن .؟ل ىوجلادبسلا طخم اذكح ةورسلا 0

 1 000 ا هارك اريغب هلجر عطق مث هدي عطقف 7 م :

 امهملع ف وب ىبا دنعو هل نمات اقارأ اصق عطاقل |ىلعرصتقارخ الاوهرك-لا ىلا لةتن|امهدحا نيلعقب تام )| د )

 5 ص:ة.وهلوق) هاةرورضالامرت الاب صرراصو هدنعد دلاو ركملا ىلعد ||| عطق ىف ة:نالامفامق ؟هيدلا لكك 7 3 كرك : 36
20 

17 

 4 ةيلقعلاةومقلا حلا اوقاًدعب راهمقف صاصقلا نوجوامأو ةمانعلا ىف لاقاناطلسولو (هركملان ,مه| 0 . 0

 العواد و هركملا لع ةواامهتمد>او ىلع بحالو | انعيجةركملاو هركملا ىلع نأاماهناف : 5
 ةزلوق عدازناود-#و فسح ىلا لوق ثااثلاو فسوب ىلا كيك اتلاو ىفاش لا لوق لوالاو سكعلا

 نارردلاقدازربونتلاو رردلا فاك ادع. اكاذاا عدم ةموهوهقلطا (لعافلا مسا 000 ١

 || لع صاصقلا بحالانونو اادصرع الا ناكولوةدانعلا لاق اذهو الكم رسكلاب هركملا نوكي || هركرب (ةركيتر 2” نزيو
 ظ ااه. نمواغلايال_ةاعاهقنو ركملانوك ءارلارم ا ورك هادحا ا 0

 . || كلذكسلوافلكمن كج, 1ناو صتق:ءارلارسكممركملان ا طوساللازعثدح ةيابنلا بح اصاوس در ل

 صاصقلا بالف سوب ىادنعو هلوق) ةياردلا يارعمنعىردءارلا فب هركلل ةيسن !ايوهامناو لو ها ,
 ظ هركملا ىلا فيضأو لتقلا اما ىتحهجو نمهركملا لعاروصقم قب لتقلا نال (امهنمدحاو ىلعأأ تا 0
 ١ || تهتف صاصقلاه سف حالف نييناسحلا نمةهشل | تنكشف هءلعهركملا ل هنا ثمح نم هجحو نم / 46 د
 3 ارومأملا ىل_عاوثالو رم الالام ىفىأ يدل تقف هو ةو ىنمعو ىايزدعهنالةلق اعل اهلمحتالوةيدلا 0 8 هيام بم

 1 |لاقو هلوق) ىنبع حو ةقرقحر شال اوهدهنال 0 الاالا| تسلب 8 لا
 "|| ثدحا ثمح لتقلا ىلا هنمسستلا لوصحلفهرك ىلااماورفز هلاناف هركملااما(امهملعب<ىيفاشلا ( خيو لي 0 7
 "| ىلب زد نع صاصقلانوجو قحف ةرشابملاةلزنملزني ماسنلا بدسلاو لقلا ىلعالماح ىنعم هيف و 8

 1 |أادبعلاو ةحوزلادس قدعلاو قالطلا ل عن ادرك اول د كحولو (2 قالطو ق اتا ىل_عو هلوق) . فالاهررإ

 . [عقوليكولا عقوأف مهب ليكوتلا ىلعرك اواو ا سوق هقتعو هملا ضوفملا قالط عصا هناقامهريغوا

 ا او .نلاكءاركاال عما ذكسف لزمن لطمتاسبنال ةلاكولا عصت النا سآبقلاو اناسكما
 : 3 دلو ماكل عمسقعني ريكو تلااذكف هداف ب>وب نكح :لو عببلاداقعت | عنعال ل هارمألا نا

 || ءركملا لع لكوملا عج ربو لبكولا فرص ذفتر ف تاطاقسالان مامنوكسل ةلاكولا روت ال ةدسافلا
 ' امرهم لعدازام جل حاكتلااذكو (قالطلاو قتلا عقوهأوق) ىليز اناستساهيلعفاتا اع

 اناذكو مصتال ىيفاشلادنعو لزملا ماتم لعاسا.ةاندنعم# دوقعلاهذهنال ىناد_سهق همزللال

 ٠ |عجريالوذج ن 0 الو مسقلا لهحال هنال مزلو 2 هرذنلا ىلع 510

 أاماق-|مدعلءارك الامر لمج الراهظلاو|نمدلا ىلعدرك اولاذكو امندل ىفدل تلاطمالهنال همزلاع
 أدض ىاهنالئش هركملا ىلع جرب! رفكو ابرق نافرردءالنالاوأ ةقحخرلا للعدو اولانكحو : 9 فلا |

 :ء عجري ن4 سدلورهملا فصت همزلابيلخدنكيلورهشاةعررا ىذمدعب تنايواوةيأن ءهيلعةهرك اامأ

 لع



 افدلا

 الاد 9 مار مد "ير ارادوا مالسالا لوا قاطعا لهجلاك ل هجن رذعفءاهقفلا

 تتراسملاذ اهينامت ااودك زواق حابلانابا اوكا ساو وعول داسق تان نم جادملا ءارب ىلا

 | هناخ ءمازح مار 2 ىلاىذق امن الامارح ءلرتلا ض١ اضو ة مر سقنلا ل“ 5ه.لع ترتد انهدو مرمهملع

 |ىلاداشر |ةسقن ءكالها ع هريغل انو اعم حانتمالا,ن اك مبا هنالرردلا بحاص لود قو انش لاق

 هعزع نال رك رار م لا 0 روأ "كملت اوكا

 | قاما نو صنلاب د ةلا ا كلت ةامأ ْن ال3 5 ةافدسمر ار ةا انو

 | سد ىقلاف نا (اههريغال هلوق) ىطرا

 ارسا نيراعثيبدح (متأنالف ناعالاينهطم هيلقو كلدرهظ ان افهلوق) هنارعاتنان ابورقك دق ةوأا

 ه.صعم ىلب 2 عزم عانتمالا نوكالذ

 لدعم هعور هنأ 11 ىلعرفكلا ىرح ولن امشالا

 1 ". السلا هماع لل اقف ناعال ايان. طمىلاق كيلق تدجو ف.كمالسلاو ةالصلا هملع هل للاقو هب ىلتبا ثمح
 م |١ هلوق ىعموةرانعل افلاقررد نامالاءنئءطمهيلقودك أ نمالاىلاعت هلوق لزن هيفو دعف او داعناف

 أ ةحارالارعالا تاحرد ندأ نالاع جمان أمطلاو ءارحالاىلاال تاقلا هش امطىلا ىأدعف مالسلا هنلع

 اهلا فقل لوضأ هلي درو هدر ف دكسالانم هنن اة لواحا_مرقكلااةلك ءارا نوكمق
 ما ناقمال_.لا هلع هلوق ىأو هو لاق ثءحنأ هنلاةب أخ نعةملالئرمشل ا قام هغلااع و نيم 1 هلا ق هلّثمو

 || طارصل ااندها ىلاعت هإوق فاك ةننأمطا !نمنئاكب سلا اال ن كام ىلع تالا رمأدعفاوداع
 نال ناكل ةلكءارسا |نمالوأ هب تدتأ ام لهم ىلا تن أ دعف امن :ان دا اركخالا ىلااو داع اهانعموا

 هنعدلل | ىذراسنح نال (2اماثن ,ك-!و هلوق 5) ىناتسهقلا هلدمو ها ناعالا.بلقلا ة:دنأمطو
 | عمر ددنحلا و ق ىف هر وهلاقو ديلا ولعل لا هأعسو لضم كل! اءريص

 ىقىراضملا مك ىف دنح لتقو تش ملهجولا اذهب ث ردم | اذه ةءاننلا ىف ىنبعلا لاق نكلةرانع
 أرهظت ,لو هلتق نابهلوق) "اديها ديساعت مالسلا هم دلع ىنلاناالووركاهناالو باص هيف سدلو عضا وه
 |عانتمالا بج وواهؤاقب 5 م مان .ةانةمرحلانالو بدمحة صق نم قيسامل (ئثهنم
 ءانثتسإلل ةمقادد نا مران ا را ب رشو هتنملا لك أف ةالخ ندلازازعال < زع عاتتمالا ناك

 اهلوقن مناسعإلا:نئمِطم نلوم أنمالاىلاعت هلوقم ىند" اكس ركملاد ارسا ناب ضرتعاو

 در الاف نانسيج وزر لاى سثو هتسملا لك كانا ا ,ههلللاب زقك نه
 ماوه ,ميضغ مهءاعف اردصرفكلابحرمثو هناعاددب نمهللادر 1 رب دةتواريخأتو اعدقت
 ( اعاودار الا ةلاحر 20 ارا تا .ىلاعت هات نامع الابن تمطت هيلة ووك نعال حل ١ تاَديَع

 ' نمسدل هنال ةمرحما مدع ة مرح اك-وهو بضغلا ىفأة رو رض نم منسلو تدعلاو فاعلا نع
 1 !اناق صا رت ادوبمش ىفاك لعلا مدع مدنا مدعةرو ريض

 ةلكءارج ا ةجابا تدشن لذ ةمرحلا ىهو بضغلل ةءجومل هللا ماسق عما. فنم بضغلا نوك, نازافوأ-#
 نا صحترم ىزلا ىلع ىهتهرك | اذاام قالة أرعا زلاوا (هريغ لق ىلع» رك اووهلوق) ةياتعرفكلا

 قدا طقس نكلاضأ اذ صر بال لل اريغ : و ىباب زاهتععطقنيال دلولا سن نال ْى كا ١

 اردد در داب اقر ركل |١ ق-ىف ناك اكمقح ف ةصاخر نك, ل ئتملا نال هانزالاهانز

 قودحاو 0 دنع ناعهكالر نلاودلا نالرهملا ف تحال رك ا ىلعدحلا ت>وع وملك

 كلذي هل تنذأو |لعفلا ىلع ةهركتس تناكءاو سل ارطحلاراهظارهملاب> ودحلا طقس عضوم لك

 | رود 00 ناكف لحال هل نذالا نالف ىناثل اامأوا اهع> طوقس : ضرت الر هان لوالاامأ

 أمت :رورضل حابة سال 1 ل لدق نال ( أ هلدق ناف هلوق) هركملا ىلع رهمل ايدل عوجر الو ةرانعاعرش كلذ نع
 ارم ااذه لعالم رقد اكن 0 ءلا قلاورردهلتق لش لول هبالهناالا

 رع تامل اوذأو ها هريع هن ,هدرامعل !اهذهديغزو هسملتق صخربالىأ وق كلذ ضةانف
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 هئر هماةمنوموق. عئاملا ةرو نا تشو 5 رطتماقءافو حئاملا 4 رو كلذكل هو ةيالدثرشلاف

 د يل ا هر )!تتانحنارل طق ىرتشملا

 [ىعد مدقيف انعم لاق تروالودو ظيلعل ارا - رثك هن الو نيدقاعتملاع ءامتباهطرشوةلاقا هيف عسب هنال

 قهزركح امنا لعاو هأ مم رصدنال ا تشو ههْلَوَف ن ,ء ةيلاا هلا قام ل2 نس دوب نيدجأ اهكذ م

 لدعتلان رعى ني ناتكناءلاها ىن4_ىفامتلع ءردقءور أو ناخذ ىقهءاعىرح ه ه.لاليئمثلا ْ

 |(مس8) ريدتفن ,ءدلاد اعمالك مي رصلفلاخوه مجدى رشاد ءاعب [هيكح ملعب طرشلا نا عا
 : أ “يري

 1 6 لبق هيفوعدابشلا | ةفالتخالا نانل سف طعما نعردمىلوا عسلافن ,هرلاو عفسل !!قافلتعا ا 0

 5 الاتاتلاودحماىد_!؛لوقل و لزهوادحءاتوو دآاتانع معرأ !!ناااتخا هر أ طقتلإل اي زعمتلا اهكلا| ص 34 نور ان

 0 ا و مرور | تحف
 3 4 ها اناس ءانولا ىد1لوقلاناتاداهشلا م اعهلع ك ارداتسا انولاو لزحلا هزت رقد 1 0 0-0 0

 5 3 نمل ضقو هلوق) ءأ ءاوولا ىعدم ة ضب هشنلا اوهملا اخاه نام د دم3كد ادغملل تأندم )| ضراعت ْ 37 0 نأ
 06 2 , 1 2 لا

 3 اكلها ,مده لو هديف د ناهدرواضر |مدعلذ ةنءالاهركمهضيق ناواضر :ادوجول (ةزاحا اعوط لج ل 437
 5 1 سولت قوتم لاق زا قب ةلالزرش عببلا ذقن الاه كم عملا ل 52007 مم 30 7 27 وو

 1 || ىالخ (اعئاط مانا اك هلوق) ىوج د ات هيأ مدقت دوو ٠ اوقوعهر 0 نوكم نا هز 0 3-5 ب 7
 1 | ا 5 دال مساج -*

 71| قاقحس|وركملا ضرغنالاعئاط سولو ةزاحا نوكحب ل ثيح ملسو لسا نود ةبملا عورتا اذا هي را
 هاو الا ىالحتاداهمقملستلا ناك ملستلا ن ودياومة تدر ال قاتدهسالاو هما اظفلدرمال هأ بوهو 0 ام جه 2 0

 ١ || نمىب علا قامو اقرتخادارك الا قالحادهمف ملدتلان ركب لقدسقعلاب رقت تاك علا ىف 3 ىأ اة. الاو | 5 ا

 : 1 ا او عل لا أك قاقحسالابو اولا رغت هاو هد علا سقس تل علا أ اكال /!أو هلود 01 2-2 تل هلي
 . ندهو - ىو

 . نوكمالة ملا لعد اركالاتن ك1 ناو الا تقوارضاحمركلا د اياذ اذعوةلالم 10 قأك 21 0 هم لو 3
 1 لاىل ال! ١ 57 1 ىلءاهاركا لك : كي 4/7
 نا نم قمساس1 هردنق م عده معنا او هلوك) همل هيلالمترمشاناسحجاو وهاسأ امق مل دل فوري مخ 55 هلو

 ْ نعدولف ى مول ها عشم نوكيند اندقمب شقد (مت ب نع< هلو ادة هزاحا اعوط مال 1 0 26 نعبر

 ةياداناو ر رد هنم2 ن ناك ارش ى 2 / 0 1 ل ْ :اداتأ 32 |! ن اك ام دةسالوهدعن نا عارمس 2 ددالاه لوا 566 7 رعد 20 0 4 ع ا

 اراغاناكذ او نعي عب فارغ انما عدرك كاز زاحأ دال ا ند لوا ن ناكولا (كيرر

 | لطيتق نيعلا درتسا هم ”اكراص مقل اذأقن عض اذاهنا نم_هذتل اوهراحال !| نيب قرغل روح تا ا 0007
 1 2 ميج 00

 1 .ةزاحانيب قرغلااملبق نافاقرتفانةزاحا. د نعل داحت اكس دل هنال نهلاذخأ فال هلق ىلا تاعاّنلا كوز دل ديو 9:

 3 لب زال تصغل مغلانارسجأ ةصاخ هزاجأ امذفن عودلا ن ماع زاحأ اذ اهناتهنمدوصخللاةزاحاوهركملا و ً ف 0

 3 8 معو 7

 اكلة عوسلادحاهتز :احا نوكتف 2205 هقداصل هيزاحأ ىلع ف دوت عوبسلا هداه نم عسب 8 ةهكلم 0 ع هلعيجو 7

 8 | ةكلم هدد داصرتش م لكن ,معسبلاب هكلمدقفهركملان مىرتشملاامأو ءاوسا زخم الق شلاو منيعلل : د
 حل رنات 9

2 

 + اعف هلدل ةل اهنا (ه 018 ٍ ؛ناءركذألو هلوق) نيسو ةياتعاهتمدقعةزاحار اهلك عوبسلاذغناذهلف 0 ا

 + 001 ايس ردو مى ٍ+.عسبداغلا 0 9 اهحأ ن نوخيت فالتالا ىلا عجرب ىحر 5 4

 و سدس تقو نم نماضال اكل مرمص نومتضملا نالهملا ن امضلاءاداب عئابلا ماقمم اق هدال (ةمقلابىرتشملا| م

 37 اقانناك ثدحاهي رشد ارك الاهل حاسالاهب رش هتداعن مولق (رخ ىرثو هلوق) هاك الاوهو ناعملا 46

 ٍ | (مادقالا لو هلوق) ىم دعما - 10 1 ا ير

 ءانتمالاب ناك معبأ 1 هنالهريصنمتأ ائاووريصب مثأو فنصملالوقن مداغ:-ءوهو ىناتسهف بحوو

 ٠ | لعداغيمهرورضلاةلا>قورا هتدالاةلاكةدمةمءاش الا هذه ةمرح نآل ه سفن فالتا ىلع هريغل انو اعم

 ارا نرش هال فريصلا عطت# ملاذا طعلارارضالا نمو هبلا عر رطضاامالاىلاعت هلوقب لحالصأ

 تاكل لوايفةءرشالا كي حرا هرك ذو مال نيرمصن ىأ نع ةناخرارطضالاةلاحأ
 ترسو ” لفل اع ديرما تاتكن ف نالتلا هاته ىفةحانالا هعاذاغأب انتاهنكلا

 3 اعقفلا



 (نكحمالنم لعإ

 فو و فنصملا لوقي هنءءانغتسالا هيلا ةحاحال( هفودنو هلوق) را ّتخالا قحرمص هيو هلَءالابقداص

 1 هيدارا لوقاو ىوج ام_هريغيدارمارطتي (اههريغو اة ابالاو | ةصخخ راوهوهكحو هلوق) ىوجو ما

 هريغو ىلن لاه رك ذاك ة صخر و هحاباورظ-و ضرق نس هد مم دركملا لانعد |نال رطسحلاو ضرفلا

 ةعص نالوا الالاوزدعب ىنع (ريخ هلوق) ىوح هجحو هإوق ربح (هطرشدو -و دنع تدي هلوذ )

 بناحجرتاراىخالا ةلاح ةل_ع> رارقالااذكود_سفتف همدعهارك الاواضرلا دمعت دوقعلاهذه

 عبلاكح فلا قحناك اذااذه (هذ-ف:وأ هلوق) ىنيديذكلابامح رتيهارك الادنعو قدصل
 هلوق) هكح أسف ,_ ل | نه الامام |هرارقاو هّدنهو هل.فكو هنون دم هئارباو هيصو ةراحالاوءارمشلاو

 ىلبزللاعمت ىنعلاةرامع نمدافتس اذكهو موب ىلعدازام ديدملا سدحلا ن ىلا ةراسم همذ ( مون رسد<

 بك اذماوانيعلا ىلعال !نيطوسوا ( طوس برضوأ هلوق)
 (2لا سحلا ىف دحاو هلود) هيحرص.اكر

 ارا مدعب الو ىف سل هنالا هارت ادعب ال جلب زلا ىف دالوالاوانمدلاولا سعمارك الا ق لدا

 .ىدسالا قو سامقلاوهو ىسدقملا ةمالعلا لاق طوس اا نعناهرملا ىف هلثمو هسقن سدح قالت

 دلولاةرثك اوأ هسفن سح هقام نزحلا نهدي ق كل هسأ سدح نالت اذرصتلا نم ْئدَدعْ الو ءاوكلا

 اذكن سك سدا ىلب زلاف اف سونا لعين اكحناو نوهسلا نمدبأ صيلخت ف ىس رانلا

 قرفالوانا كسا هاك اوهقدمءوا هسبأ ساكنا أ ط.لا نعىروطللر حلا ةلهكت ىفو ةملالمتشلا ىف
 هلوق) ىنات_هقلا ىفاكمرحمحر ىذ سد ددولاهركمريصب اذكو دق<ملاوهو داولاو نيدلاولا نب
 هنافهقتعاو عبملا ىلع هركملا نمىرتشملاهض.قفادمع عملا ناكولف (ضيقلادنع كللادلتدشو
 قيسامو ىناتسهق قدعلا موو عقلا ىرت_ثملا مزاد و ةلالنثدالمتسالاوريبدتلا اًذكو ر رد هقتعذ نب
 لمة هقتعاول هنا نهىناة_-هقلا قامىلارب-ثا 4 ردم هضم ةقدل أوقب هل ملاو دقت نمرردلا نع

 . ىف ليكملا فامأو رضدقلا ل هقاتعا عل ركم راعى رك كثاواهركم عابهصنو مكمل ضيقلا

 عجب تاولعاو هر ريهظالاب زعم ها ىلواعت بلا قاتعاف هليفاعماقتعاناو هلق ام-وتم لك قاتعا

 تقو ةعقلاريتعت ىرتشملا فرصت صقنب ةزاحالاب زو عضاومة عب راقدسافلا عببلا فلاخ هركملا

 هلو: ) ىتحْلا نع ةملال مرش اهف الاحد دس افلا و هركملا دي ىفةناما نمو نْوْلا ضمقتلا نود قاتتعالا
 (ماتدش الرز دنءو هلوق) اضرلامدعب اقاطمءاركالان ال ىذارتلا وهو (هطرش نادقف بس
 ىلاافاضم هلها نهردص عسمبلا نكر ناانلو كلملا د. في الةزاحالا لق فوةوملاو ةزاحالا لع فوذو.ههنال
 اهترالذهنائاو فقوتلالدقعلا داسف ىفهريثأت طرشلاتاوذو ىضارتلاوهو هطرش دةفلداسفلاو هلك
 هئلوادت ناو عئاسلادادرتسا قح عطقنالهناالاةدسافلاتاعا. !ارثاسك, ىضارتلا مدعوهود فما

 قحىناشلا علا قلعت دقو ىلاعت هللا قحمامف داسفلا نالددسافلاتاعامسلارئاس فالخ ىدالا
 | ىلب زفاشلا قل والا ق> لطسالفءاو«امهود.علا ق<درل اا ذهامأ هنذا هتجاحم مدقمهقحود.علا
 وهو ماكحالا صءبد.قمزئاح عبب هنا ىلع ىوتفلاوالاوقا همفاسنهىلب لا كح ءافولا عيب نال-ءاو

 ىرح ىذلادقعلا نا عت ىناكلل|نعلقن مثلا سانلا ةجاحت عبلاوهو ضعبلانودهي عاسفتنالا

 عبيبلا ارك 3 ناو عسل دسف عملا ىمسقلا طرمش ارك د نا متانهر نوكمآل عسبدلا ظفاب ناك ناام_مدد
 | نوكحت دقد.ءاوملانالداع.ملايءافولا همزاب و عسملاز احداسيعملاهجو ىلع طرشلاارك ذم طرعشريغ نم
 هيقرك ذيلو قلاعأ اذا عبملا نا ىلع ىوتغلا ناىدهازنا ىواتفلاب زعمتر ريخما ىواتفلا قو حلا ةمزال

 عيبسلا هعمزمسفت هزافهنمت لش مىفوأ نادنا قلطملا عدلا دعب عايل ىلادهع ىرتسشملا ناالا ءائولا
 بهووأ ءايووأ ناي عاب ذاءاو ىرشملا نا ملعاو ها ريس نيغيوالثلا نع نغْلا ناك ثياناننوك |

 لاقد ريغو نيدلاداسعدرك دانكن ولا ماكحأ ىفهسماقم نوموةب هتثروفءاقو ىرغسش ا |تاماذاو عصرال

 ىذلاو (اصلوأ ناكان اطاس) هف قع
 ىقحتنال ءاركالا ناَدْف نحو أ هلاق
 اذهاولاةدفناطاسلا نمالا
 هج فالة>ء اال نامزورصعءفالت+ا

 (هركملا فوخ) هطرعش (و) ناهربو
 ددهأم عوقو) لوعفملا مسا ظفل ىلع

 هل عفي هن ًاهنظ ىلع ىلغي نأب اذو ( هن
 نم هدااىعدام ىلءالو# هن ريصمل

 راقم- راوذو همهكحسو لعغاا
 قأسسام ىل_ءامهري_غوأ ةحانالا

 دنعت شي ىلاسعت هللا ءاش ناالصفم
 (عب ىلعورك أولذإ) ه هرش دوجو
 (رارقاوأ)ةعاسلا (ءارسشوأ) هلام
 فلأ لعد. ل لوقب نأ ىلعمرك أ نأ:
 نأ ىلعهرك ١ نأب (ةراحاوأ )مهرد
 وأ)هرك انقلعتم(لّتقب) هرادرجا
 لعفُف (ديدم سدحو أريدش رض

 ءارمشلاوأ (عيبلا ىدعن انبب ريخخ)
 (هكضوأ) ة :راحالاوأرارقالاوا
 دقوأ مو سحرك أ اذامفالخ
 ال ااهاركا نوكمال طوس برضوأ مون

 ةءارمو زعسءاصوركلاناك اذا
 لاقاضرلات اوفل هبرصتس هنأ لع
 وهىذلا س<اقدحلاو طوسملاف

 هنئبدلا ماقغالا ءىحامهارك |١
 تيحام هاك اوهىذلا ل ابو
 م دلو ديدشلا الاهم
 نحلو هنم صقتسالو هءلعداربال

 كلذ عفراذا ىاحم اى ربامر دق ىلع

 نءدحاو لكب ىأ(هيتنث: و) هيلا
 (كلاا) امهوحتوءارشلاو عدسلا
 كإموأ نيسع كلم ناكءاوساقلطم

 ىأ (داسفال ضيقل ادنع) ةعفزم

 اهركمن اك ناو ضقلادذعتش

 دقعلاق نادم ل

 ىمارتل اوهو هطرشن ادق بلسلا

 ضارتو ةزاحاالل تش.ال رقزدنعو



 ظ 1 سلا 7
 | باحزلا ىلاوزعلاببرغملا نعىوهلا لقنو ها سلا هر لتساو هنلاهتنحدضا م ركحتئثلاهملا

 لا غلا كلع بتك ةرقبلاةروس ىف ىلا-عت وقال ازئاحه .ذ تفلاف مضل ,ركشلا نم نارغلا قام لكشا
 | سك انزل نارلعا (ماعرشلافوهلوق) ىوجردصم ماى أ (هنممساهلوق) هأ ملوروهو

 عمىا (اضرلاهيلوزيق هلوق) ىعرشل ادن ءارك كلل ىوغلل اىنعملا ذث يح نيغنصلإ ةفولأملا ةقيرطل |

 نالصاحن اح راشلا» نساكالفالاوهراتخادسف نمل انءاركالا ن اكن | هزكلرامتخالا لصاءاقي

 دسفب روصلا ضع ىف هنكل تباثهروص عج قرامتخالا لصاو ارك الاروص عج ىف ريتعمأضرلا مدع

 وكم نأب يك ماما 1 الاىاوهو مقنتلا ىفةعب رئلاردصل قاذمغو دشالا_مضع ىورانشظالا

 ١ | دقوا سع نوكحب نأ. ئلمريغاماورا.:*اللد_ىفماضرال مدعم |ذهووضعلاوا سفنلا توفل
 ١ || لعتوه ةياقولا قهلوقذ ةن.> اذه ىلع لكشن لاقتالرامت الل دس ةمريغاضرلل مدعماذهو برضوأ
 هاضرهيتوف.قهدارم نالهلاهسقءيثلا م5 لعج ثيح هرا تأ دسفب وادا ضر هب توغبف هريغب هعقوب

 صارتعا طقسف ىز عمرك ذاك هلاعس ثلا مسق لعح هف نوكمالف لب اقالا هني رق هرامتءادسفمالو
 ٌىعلاربغ ا الاناكن ا ىاد في الو ها ضر هيت وق هدارع تاو اى قرع لوقورردلا بءاصض

 ءافتك ١ف.رعتلا ف ناىلاىفاتسهةلاراش اوةياقنلا ىف ىرح ةراقولا فام لءوهءناكناهراتءادس غنوا

 ناكنا (هرايتخخ هيد سفد مث هل ود ما ءافتك" الار رطبامهملاراشا ن اعز اضرلا هيتثافلامث لاق ثدح

 عئادملا قرص هيو ن اعونهارك الان احر الا مالكن مر هاطلا مثوضعلاوا سفنلا توغب ناكن اناث

 هنم فان ىذلا برضلاو عطقلاو لدقلاك ءاحلالا تح وب عون ناعونءارك الا هصنو ىوحلا دمسلا| هلة ئام ىلع

 ناىوس مزالربدقت همف سلو فاتلاهنهفاالىذلا ررضلاود.قلاو سدح اوهو رارطضالاو

 الا هازت الان معونلا|ذهرئؤب الو اا اناهارك |ىعمسدارك الا نم عونلا اذهو ماقعالا هنمهقدلي

 ىح اضراامدعل هءضرثؤد لزغاناىرئالارارقالاو ةراحالاو عيبلاك اضرلا ىلا همف جاتح فرصت ىف

 هركملا لا اعف فاحطمف لكلا فرو و اواضرلا همدعني هنالدارك الااذه عماذكف هعمدفتمال

 ةل 1نوكين ا لص لن او لاملاو سفنلا فالت اكهلدل [نوكمن الص اذ هلدل آءركملاو هلع هناكريصيف
 نالزك الاولاوقالا لهم كالذو ا اريغ نمهر امتد أب هلعف هن اكر بصق هرك.ا ىلع لعفلارصتقا

 هعقو | هن اكعقي قدعلا ىلع هه ااذاىت> هيفهلذل 1 هتيحالصل فالتالا ثدح نمهبلا فاض, فالتا

 ١ || ههركاولاذكو هتهقب هءلععج ريف فالتالا ثدح نمهركملا ىلا فاض وهلءالولا نوكيىثحهرايتتخاب
 "|| قالطلا لوبق ىلعةأر م اهركاولو لوخدلا لبق ناكن اد فالتاهمف ناكن ا< لعع جربو عقب قالطلا ىلع

 ١" ليز قالطل نود طر لالا ق- قاضرلا نالاضرلا مدعلل املا |همزادالو قالطلا عقب تامقتف ل املا
 " || ضرف نس ددرتم هنا ىرتالا باطلا ققحءالتبالاو ىلتسم ه ,ركملا نال (ياطخ اهنع طقسالو هلوق)

 ١ ا هركلاةردق هطرمشو هلوق ) رردةءلهالا ءاتبو باطخملا لءلدوهو ىرخأرح ود و ةرممثأو ةص+:رورظحو

 ٠ قسما الاب تارم دا اذهواضرلا مدع انغانجو مو اوضعو ا سفن فات هيدركملائثلا نوف )ا

 نومخ الار لذارالاو فدنعلا مالكلادرعب نوم فارشالان ات صادشالا نالت ا, فاد وهو

 فالئاكون [ص هذ قو هلام عم بكهقحلاما هلق هءلعدرك |اعاسع تم هركملا نوكو حربملا برعضتلامالا

 0 رهاظانذش لاق( ههدّدهام ق.ةحت ىلع هلوة) هح :رشورونتىزلاو راب شك ع ءرشلا قكواربغلا لام

 لتقلا فاخهناالا ههرك لود ,رمأولو تاكلاوخ ارايتخالا ق لاق ذلو كل ذك سدلو طرمثديدهتلا نا
 | لقتام ىلع ىتفملا ةنمىف هل مو ها ققحدوو فو اراءتعارءاجلال انالءركملا ك> ىوهذ لعفن لنا

 ,هرم ا ل ةعلول هنا لاح ةلالدد ملعب نآالاال هريغ :رماوددعو ل ناوداركا |ناطلسلارعا هصنوهامشالا ف هنع
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 ش مما (نيكسمالنمىلع)

 ٍْ لع َت رالارةعدقتلو لطاملاو كلا ىل_عرمصانتلل كلذ ناكف كئرأو ىن“ رب كمد ىدو كمده ىده

 هلع بيرقلامدقو ىوقتااو رملا ىلعنواعتلا بحوأو لاطاملا ىلعرمصانتلا مالسالا راف سب رقلا
 نءالاقو ها اودؤ:ملاذااض:أ مدهو ردهىأ مده ني مهؤامد لاقي حامعلا ىقلاق ىايزثرالا
 ىنعملاو :ر دهم ىأ مده مهاب مهؤامد لاقي ليتقلا مدر ادهاوهاذب 1 جحفلابو نونكسلاب مدلاو ريثالا

 نأ هلو هلوق) حتااننب ةغلالا ماك سال ىدردهادقف ممدردها ناو ىردبلطد_ةق ممداطنا

 ليكولالزعفاك (رخ الا نرضعمتهلوق) ى.عةلاكولاو ةمصولاكمزالريغدقعلا نال (هتعلةتش
 معلادج واذا ىت لعلاةرضحملا نمدارملاو ىبرع محال ادو ىقم هتتغلاح ليكولا لزع ناتادضو

 نءرضةمربغ هريع عمه الاوملا لقال ادقعاذ| ام فالخ نأ. اةياغ نع ةيلالمرمث ككحر وضحالب

 ةيراضملاو ةلاكولا ناك معلا هف طرع_ثالف ىكح مف هنال لوالا دقعلا مسفني و مصن ثيح لؤوالا
 نالفسالال نكت هلوق) ةيانكم هعدب هلكو ىذلادعلا قدعأولامةلاكولا ىف ىكحلا ل زعلاريظتو ةكرمشلاو
 نكرم هدلو نعل قعاذاا لاو هيبأ نعةيانحلا لمصامدعدهدأو لوك.الاذكو (هريغملا هنالو لو
 ناىدعلل سلو هلوق) ىباد زءالولا كح ىفد>او صذخشك ام. منالهريغملا لوحتي نأ مهتمه او لكل
 لوق دنع حراشلاهركحز اء لكشم اذ »تلق ناقض ةنل ا لحال مزال هقاتعااءالو نال (ادحالاود

 هحوو ة.سلاة يصعلا ىتحة ولا سن عب ثزاولا ن اركذ ثمح ثراو هل نك ل نا هل هنراو ف:صملا
 هلوق ناكول نا هدب لاكشالا اذ هتاقاقتعم ناك اذاالا ةس.س ةمدصع هل نوكءالهنا لاكشأالا
 هلوق) الفادوجوم هتصعوا قدءملا ناك اذاام ىلع لحن ااماو هقالط ا ىلءاد> |ىلاوب ناقتعلل سدلو
 امسفن ىلعاهرارق امص بأ أ فرهدال ريغم ا هعمو الف ةالوماسمناترقاولاذكو  (لاةأرعا تلاوولو
 مالانال (اهعيتسالالاةوهلوق) ىبان زنأ هل فرعنالادلو ىا (تداوذهلوة) ىنيءاهدلو اهعمتو
 ىرددال ريغص ق- ىف ضم عفاوهو بسنل اكالولا نا هلو غن ىف ا نوك» ال ن اىلو | هلام نا ةيالوال

 ىرحدي ىلعلجر !سااذاام بالا ف ردي طيحلافلاق (ةسقت) ةيملالومقكمألا هكلقفىأدل
 5 اوملاءالو|ذكسف للا ىل_عّقادعلاءالو ىبر هلل نو كح نازومحي هنال ممن لق فالخ ه.قوهالاوو

 فال هنعاتم دقو هنالاو دو ىف رح ارصانت رح ا عد ةالاوملادقعىف نال صلال ل قو ىذلاى اك

 | الامهللا ثرالا نم عنامنينبدلا فالمخا نارر قت دقو* اوال مز الك رالانابر ردلاىف هلكثتساوىذلا

 ةصعلارفكك عنالا لازاذاالارهظ لكلا توولا كلذ ف تدد ثرالا سس ن اهأذعم لاق.نأ

 ركذ,هاوق نمدارملاو ها عونمملادوعي توملال مق لاز نان ثرالا نمعنام ضرفلا بحاصوا
 نارقلل هيل غلا مالعالا نم هناء اهقفلا دع هلةيلاغلا مالعالا نم هناق ى :رودقل امدتذع تاكلا

 معاىلاعتو هناي هللاو زعةاحفلا دنع هيومدس تاكو ني.اوصالادنع

 ااا 1 ا 11110 1

 رنج 01 الا باك رق ل
 يع م 0 إم ين نرد هيج هيج 2 9و كل 0/3 كلن نإ از زد زن ك2 2 زد ويد 9795 52/2 جاز زج نور او لق كج ور كج كج هرج زد وو وتاكل 9ر2 رن اوم ين زج ص

 نانمىشنا همهف ام لّمأَتلاهجو ىوجلّمأت هل وق !(ةردنلا ثيح نمنيباتكلا نيب ةبسانملاهلوق)
 هلوق) هبردد فش الو ةدق اعمل اءالو صوصحت ل كال ذكس دلو قاطمءالولا ةمسانملا هح و ف ةيلاروظنملا

 قاخءاوسو الواهيهددهام ىق.قدت ىل_عةردق هل ناكءاوسةغل ىا (هدد ربالو ههركم رها لع هلجاذا

 (خفلابمركلاو هلوق) المادمعلاوا عرمشلا ت<لعفلا نعاعنتمم لعافلا ناكءاوسوالوا هعوقو لعافلا

 ىفةدشلاةهمركلاوهوركمو هي رك ئثوهفاضن ا ةسهاركو مسا. نمئشلا تهرك حاصل اراتتع لاق
 ىلع نالذ هم اقاو ةقشم ىلع ىادرك ىلع ماقملايدارك الا محةلانو ةقشملا ضاايمركلاارغلا او برحا

 تهرواهركملع ملا ذكى ع ههكاودح او ىنةعناتغلامهقاسكلا لاقو مامقلا ىلع هدكاىا



 0ك (نمعملا مك نمثلاثلا ءزجتا) و

 اتش نادال ولا ذه مح ايرش ثمقلاضامرردلا قو نيدلا فات ناوذالاول ا'ثرالات وس ىضتق |

 | ناوسسنلا لوهح نوك ناو دقعل اىوركذ نمدنالق كلذ وعدا !اذ هنال لقعلاو ثاريملا|
 اهدالوأ هسق لدي والد اعاغن ابا 10 ىلقعدق هالاو م ءالوالو هقادعءالو هيلعنوكنألا

 |ىئاذكلوملاو بالانذامالا ازوصالدتعلا ععواريغصلا عم دقعوإو هالاوملادقعدعب هل دوب نمور اجفللا

 7 غي بسلا لوهج هوك طارتشا نا ع اوردلا فكل املا تدب هنع لةعنوكمالنا طورشلا نمو ىتلي ألا
 2 1 الطن قبدمواعم ياسا برعلانالا_رعتسالانوكوألا | طر نمهريغو ىلز رداع
 | ا ديدع لجرإلسا ةيريهظلا قام هيلع جر ختي بسذلا لو عم هنوكاط ارتشا مدع نمههضعن نع ىجاد زلا

 |١ هسفنءالووذالكن ال ءالإو ىذلل لكما الوفاض أهالاوون [لج ردي ىلعإس اريك نءا هلودالا هو لجرأ

 9 (ر] سنلا لوه ل فسالا نوكن انستا ذهبو ىوحمن ةمالعل 1م لح ر لك ناوناك امهفا
 : حصه بصووا هببأ ن ذا ل قاع ىصملاورردلا باص لوق دنع ذولا اذكو ه هأ : الاوملا ةعمل مرش

 جثلاهرقعت ن ,كلةيطرشلا لي دس ىلع الةداعلا لس ىنعسسنتلا ةلوهكم دن |مهقدانه نم ملاققا

 || كاواذا لقاعلا ىصلاودالاومءالو بسلا مولعم لع تشالق طرشةءاوهجما نالرطت همفو لاقف نيهاش
 نم نانراوتيهلود) انك ورق اودا ىثمل | همهف[مهلعالهلذالا اوملاءالو نكس و هسأ نذانأ

 |١ ثراوتلا طرشةعحنأ معاو هيغتنم لعافتل ا ةقيقحذا همحاصام_هدحأ رب ناز احىا (نيبناجما
 ْ نعىمدقملا لقن نكسإو ىدتخلاو وسل اوةر هواك الخربغن ,مناك امريغ قو نسا احلا نم

  دخأ اوت مالمالارادق ناملسمامهو مل- سمثراوامه 1 نزلو اكوأو هصنامءاضلا نبا

 امهتملك الاقو :لوالاءالو لطس ولوالا لوم ىفاُكاريصت ةغشح ىبأ دنعفوت" داني اع

 طارتشا عمو ناننممناجنا نمكراوتلا ارش اصدش صد ىلاوولاذه لي طلال ادام 1

 كلذرت الا ليقف نيناحلانمكندب و ىنب ثراوتلا نوك ن | ىلعثتيلاول !اق نادحاو مالك. كلذا
 دقو ىلعالا الا ثربال يح | 1 ةتودعال ةوف) ءاضلا نما هركذ دام ىلءءان ا الا دذع مصنالا

 عج رم هقتعاو مالسالار ادياد.ع 1100 شا اذا هلدقا عار اهتعاب :هحاص امم لكثربا

 : اذاىتذلااذكوهبحاصىلومنوكي اه منه لكسف هقتتعاو هقيتعد ارغشات ىسف ا دىلا نماتسملا
 ' 1 ف هقمشع ءارع_ثاق ىسق برج ار ادىلا تيس اضفت هدنسنزه م ىذا هذدع قتعأ

 : اهقتعافاوقيتءاهارتثاف تدم تةحتو اهد دعى اتعا دعب رع تديزازلادكو دبسحاص قوم نوكب| 0
 ءالو نوكىفاتنعإلا ذو ىوقااةقاتعلاءالونال هرخأو (لصفب هزيم هلوق) ةيلال_ئرش تلسافأ

 : الجر وسأ هلوق) ىفاشلاو كلا [همامالا دنع هنالط. ! دالاوملاع 0 ثترالاسسةق اعلا

 ١ ناياللعمعئادنلا ن ,عهتلالمترمشلا ةهلةمؤرذهس و ىذلا ملا هذا اوهزوحت طرمشت مال. تالا سدلا

 : تامداو هلوق) قيع م هنعرخ وم هيأ انعم (ماحرالا ىو ذرخ اهلوق) لا نة صولا ةلزنعالاولا

 [| هلوعل كلاملاقعدو (اعرشّئ شن سدلءالاوملا فاشل لاقو ,هلوت) لفسال اثاريمىأ (حتاهث'اريغ ىلعالا

 ؛ تدقاعن.ذلاو ىلاعت هلوقل ةخمانت تلزناهما ل مق هللا باّكىف ضعبب ىلوأ مهضعد ماحرالا | وأو ىلاعتا

 || دوعسم ناو ىلعور نع ىوروري_بفتلاةمأ نعالقن:الاوملا دة عدارملاو مومدصن مهوت انكناعا
 : هاناكتراو هل نكملاذا هنالواعا- ١ناكف كلذ فالح مهريدغن 0 ساو

 |١ عضوااغاو قسمالو ثراو:سدل لاملا تدب و نيعمدحا قحلاطب اهنف سدلذا ءاش ثدح هلام عض نأ
 | لقوا ةفرصت ناك د مجان صهبف فرصت اذان همححاص فرم :ملاذامامالاه ف فرصتسل عئاضلاممسف

 ا

الاناموقو مامالا فرصت
د ىلاعت هلوقد هخوسامدو , 

ع لوأ امهضعت ماحرالا ا
 : اورو ىدلاالق ض

 ! نا امو مدقتلا كلذ مسن ماحرالادالوأ ىلع نومدةباوناكم ئاق< دقتأاقح قةحخو د مايعإ

 موق نم ةلهالا ديم نودقاتزاكعذلا فال بارا ماسالا ف فلحال م كلنلاهن ءاعهلود

 ىدو



 50 (نيكسمالنم ىلع) ش

 ناكنافحراشلا ل و3 نم ىفأ سام ه.داراو انشط ذك .ساكماهمءلا ىوذ ىلعد لا ىلعو(ماحرالا
 نوكىعا 54| ذه ناكتي-و هضرف دعب قاملا قتعمالةىأ هضرفدعي قالا هاف صرف بحاص كانه
 مالك ىف عدو مشن - ىجاب زالدوزعف حراشلا مالك ىف هباحرص ه مارملا ىوذ ىلعّدرلا ىلع امهقم ىدعملا
 ىلواممذعت مارالاوا وأو ىلا هلو ةبالع (ةددشلا ةمصعلانعرتوههلوك) نس هريغمهضعلا

 هللعمدقتت نمىلع ةمدسلاة .معلامذقتتفاهمدعدنع ةدسلا لمد سلا ةيصعااانلعفل ضعبب

 اهةءاسنللءالولا اند تدما (ملاءاسنلل سدلو هلوق) نيد ةمصعلاهنعرخأتت نعرتأتتو ةسسقلا ةمصعلا

 ثرالا هذ ىرالءالولا نال ن ثوم هقتعأ نمءالولا نثربال ىت-نهريغ هقتعا نعف نونعهاغنو نقتعا

 روك ذا نمقةحت ةرصنلاوو :رمصتل | هنم قت نم قت اعاوف الاو ةفالخلا قد رطب ةمصعلل تش اغا

 قيم ةرصتلا مدعل ل اسرلا لمت هيذلا نامل ةلذاعلا ىف نلخ دال هل ا ىرتإلا تانال ن١
 :لرتولىتح ثرالاكه ماتم موةمف قّدعملا ةمصع نم سرقالاف ىرقالا مدن ةفالخما قد رطن هتونم تاك اذاف
 ةيوصعلا ىف نرقالا هنالدمللء الولا ناكءالو هاخأو هالومدج كرتولو نيالا ءالولا ناكءالو م نماو هالومانأ

 000 :رب نم فال ةيناثلا ىفو نيالا قاملاو سدس | بالل ىطعي هناق ف بون ىال قال ىل الا ىفو
 موق نم هنالاوت | ىلع اهتنان+ لقعو ارمعنا زو دءاستلارمسك, ةقتعملانيالءالولا اذكودحلا عم ةوخالا
 رسكبة قدعملانءاو اهب اموق ىلع للةعلا نوكمق ىا موملع نوكمف اهتبانكعاتلا عفن اهقتعمةيانجواهربا
 ةيفص قةءمىف نام ع ىلإ امدتحتا ماوعلا نريد زل و بلاط ىنا نب ىلءناىور واهس ا موق نم سدلعاتلا

 لاقو هنعو | ,مع ل قعا ىفال هثراد قحا انات ىعىلوهوه ”ىلعل اقف تامني- ىلطملا دمع تذءاتلا خف»

 كرئولو ”ىلع ىلع لةعلابورمت زالءالولاب نام ع ىذةفاهةتعمت 1350 ايتراانأف ىباىلوهوهرمب زلا

 ةراوصلا نم ةعاج نعىوراس! نءالا نبا نود نيالا ءالولا ناكءالو هنبانءاو هالو هناءاتلا فب ىدعملا

 انسمهربك لامست موب رقادارملاو قاعملادالوارمك الى اربكللءالولااولاقمهمادوءهنباو ىلعور ع مهغم أ
 |م.ئاوتس الزيغ هنامه:دنءالولاف قتعملاتاممثا ريكو اريغ هنمنب|ةلرتو تاماذا ىتدعملا نا ىرتالا ليز

 نوكسو فاكلا مذيربكلاو ةيانعع جلا قدقتسدف برقا ىلصلاو بسنلا ث.- نم تمملاىلا برقلا ىف
 نودنالل ءالولافنبا نياوانب اكرتن و لجرلا توع ناو دوريكللءالولا ثيدحلا فو ىرهو |لاق ءاملا
 املا امل بدي ادذا ىف لاقل !ءالولا نمءاس.ذاا سلو فنصملا ل وق نم ق.سام لاق. نا ىد ها نمالانما
 هللصاالر كتم ثرد> هناي ىنعلاهيقعتو ّنهقتعمءالورواهرخآ ىو مالا هيلع هنعييدخادروأ]
 ضءولاسلاتدب ؤهلامعضوتو ةياورلارهاظ اسف ئثالف ىتعماهنب الا لرتسإلو قتءملاتام (ةسقت (
 تدب نمىلوا تناكف تما ىلا سانلا برقا منال لب ثرالا قدرطدالاوملا لالا عفدن ىتفاانخ اش
 فنصا اورق اوداشالا فه .لع ىرسور دلا ىف لاقدياهتلا ىفاذكءاضرلا نمنيالاو تنملا اذكحوللاملا
 قدعلل نكي! اذااننامز ف نوث رب ماحرالا ىوذ نا ةمئالا مخ نعو هصنامىناسهقل ايدو فو را
 قدملا| تدملا ةلزنع ى.ةرلا نال لقعب الام ةعوضوم لاء ربع ( لل نةتعاامالا هلود) ها ةينملاف ا" ثراو

 هقتعد» ومرناعا تكلماموامهجاوزا ىلعالا نوظف اح مهج ورفل مهنيذلاو ىلا: هلوق هريظتداحاب

 (ٌّنيةتعمءالو حواهلوق ) ةلوك-:لا ىف ىريدكحامح ىتعلابراص هنال نةدعا نع قتعاوأ ىف نعربع
 هناعسمللاو هن الوم ىلا هنن 'ءالورس اه لع تقتعا ذ هّماىلاواهدلوءالوذ موق ةةةععاه دبع تحوز نأت

 اىلاعتو ١

 لوق. نااعرمثو ةغلهاذعماذه هعبات ىنععءالدو ةالاومدالاو نه + (ةالاولاءالو قل هق)#

 عفدنو قرم هن: كدعاسج نمدعا ىتح كيري عىلاو كمأ|ا مذن افرصان الو ةريشعىل سدل س رغلجر

 لقني لاسملا عه مهل ىصوملاةلزنعنوكو ةالاوم دقعام مب د ةعنيف كل ىفاريم ناك تع ناو ىئاوف ىنع ش

 21 لاسملا عمم هل ىدوملا ةلزنءنوك و هلوقو ىناسالا حرش نءىوج ثراودل نكيملاذاهؤاصبإ

 00 25552اا ش2225252525252525242 255655252222 222222222252522 27 هس

3 3 

7 

0 

3-9 21 : 
 ادةحا , صرو
 بذا / 0 كو: >7

 هم 2 لير مم اة كل
 وف نإ هان سَ

 -. هلع قا دز د .

 شياو نر تاه. ثنو
 (نقتسب ساو ” نود

 ا 2 سدا

 مو تاب / 4 الرب لا
 001-5 نهم[

 0 0 / / 5 «زإ]

 دا
 ا 3 هك

 0 : م 3 تءع/
8 

 0 1 ا
 ندرإ برو 9

1 31 

 1 ىن 0

 0 د 1 أراه 0
 0 ل

 304 50 7 نم 0 و /ْ

 *(ةاطامرب و/ 0

3 2 2 

0 



 (نيدملا تف نمثلاثلا# :رحتا) 0

 | بال نوكمن أ هبق لصالاو تناك ءالولا نال (هيلاوملاهنب!ءالورسموق) ىلحرجالقمدعنامأ |
 ادوصقم نوكت حدا قاتعا لاحددوجوب نقش سلو هملاداعقامعال ارالهأراصاذاف هقرارذعت هناالا | ١

 أ قا ارغلا لص قّدعلا تقو نهرهشأ هس نم زنك الدإو تءاف مدسفتناك ناف مدنعم نات:ماذااذهأ

 | لب ىتعلا لمق امىلا قولعلا ةمسن تومشل مالا و ا دو و ا ت الاىلاوموف اءوالو ولقشالا ا

 1 (مانلق هتويث دمي حسقلا لقكالوهو بسلك ءالول الق ناك جوزلان مدمس تدب اذنو ق وار ولا لأ

 0 | لطسالدر الان هتمىلو اوه نمتدحاذاو همصعّحالا ل ءاعم دقق هنم ىوق |*ال الود دح لد 0 ْ

 01 آ 0/1 نال لصقل دمالس انا لسمنوكألو هملاوا ١ .دذاح احءالو دحلا ارحالو هيلعم دقن هنكلو هدا

 ( |مالسلا هيلع مدآمالس ا, نيلسم مهلك س انلاراصلواسأر مالاىل اواثمئاملالاو امهفّدجلا (عبتالفا] د( هه دانا
 0 هعأنرمضاسعل ف :ةعجءاغلارسك,ه شفرضإارب زل 9 ناءالولار قل صالاو ىوج هفال_- مولعملاو 1 / 5 5 مدمج

 أ هقتعأت مهابارم زلاىرتشان ةنسه-نه ةقرحمل ضعادع مهوباو جدخ ن عفارل ةالوممهماو مهفرظ | 2<. أ 0 1
 . | نال علما داذه وربي زلل» الولا.ىذقف نام عملا مدت اف ىلاوممه له عفارلاف ةىلااوسسالام (ه/ن 2 و 2

 ' | يان رهسلادلولاءال اور قتعلابءالو هلرهظاذافهمبا لسق ن مءالو هلرهظ ملاممالا موق ىلا بشداولا | كاون م. بلو تق

 || سعلةوننو ةشفوءاسعل ةفش لاقت اتي ملمس كل ذوالملة داو لا ىلا برضت تناك اذا ةفشلا نول سءللاو | >> الورم 1

 || فرظدقو هساكلا فرظااودا 2131 برضي دكان هنأ تف كو ركاز اسعلاتاننلاتاعروأأ 3- 00 0
 5 | لكلا ن زوي سكلا حامعلا نع انتعش فارظ 28 ءارظ مودو فد رظ رظوهف هقارظ منعا لحجر 0 1 أ هم /

 .[| قراخنالادل ركوة مفن عدعخو راتذغا نعانّته عابهيابو في رظىأ سك لجرلاو قحلادضأ 0
 1 انحش هنموح ن نم ناطبلبق1فاقاومارا فوه * ٍء امنا مضي ةقرحلاو ىوان امرك ذ ىراصتالا | ا و ا

 . || ةقتعم ىف فالخما عضو نمىرودقلا »رك ذامو (موأ نرعلل تناك ءاوس هلوة) ىلنزإ اا نعأ| ف ءالرر 3 هم. فاهم
 اسرغناك اذا كنالاىلابدنلا نال 00 تفسوب ىلإ ادنعو هلوق) نست !قاغتا برعلا) 55 0 : 3 ( 1! 3 ىلا
 ىتح ماكحالا قد ىف ريتعم ىوق هقاتعلا ال الو تاام_غو ينعم لاههنالاديعبالا 75 نامت قلو 00 00
 تسلابةءافكلاريتعتالا فو مهباسنأ مهعدضتل فعضمحلا قى بسدل و هق امك ا تريتها | ليم /عك يلو م ثنو
 1 ؟- قووتعم ةيوقنرعلا تاس ا نالا بر ءسالان اك اذا اهفالذ ىوقلا ضر اعبال فيعضلاومهنابأ ىاقتإرب 9 5

 : | نيقتعماناكولامهن ا اوعجأ اوءالولان :عتنغأف ناستالاب ىأ أب | مهرصانت نوكل لقعلاو ا.:ءانفكحلا] ى 1 تاور |
 1 انك اذا انك اللاعمتداو اناك ةقتعمم الاواسر ءنالا ناكواءالا اومىلومماللو اعدعم نالاناكوأ "لح تاي .فل عزو.

 أ 5 00011 16 قسم زودو كان زارع الاوامعامهدخ|ن اكوأ نيت اوأ ناسوع ع 3 (مدقي 3
 1 3 «(ىءءرر ر | ” ىح 2
 3 هل نمار فكن وكمال ةيرح ا قدحاو نأ هل نة ةءافكلا ىف نو ريتعب وةقاتعلاب نورت اغتس سانلان ا هب 0 / كرد 5 (مارإرب 9

 ١ / مآ هج

 ١ :كاول م لعءالوالذا ( هما قد اللوق انتجش طخعا ذكمتبصعوأ (هما ىةعموهلوق) هب 5 ابسف ناوبأ 7 1 21 كور

 نود وق طخاد ةدشىأ (ةمصع كرت ملاذ !هلوق) انخش طخا سوار اذيع مالا ١ فعتو ٠ كاههيهجو 0 | نوكماوق) انصش ضنك ار 0 ا

 ءالوالفاهلصأ  قرلا مدع نعم ةءلصأ تناك ن ام الا ناإ- -ءا(قاسقتالام مالا ىلاومىلاابوسنم | لو تا رو

 ١١ نارح ىلوالا ف الخلا ىلع هم اخ او قاقولا ىلعا بتعب را سخرو هلا نالصاخاو رردلا فاك اهدلو 21
 أ نالا موقلع الولا قدعمامهلضا قوأ ناعتعمةساثل اامهدلو ىلع# الوال قيقرامبمسن ىف نكي نايلصا 0

 . | لععالوالالوأ تناك ب رعاولصاىت قرلا مدع ىتعع ل صالا رح مالاو قر هلصا وأ ىق تعم نالاةئلاثلا
 0 |ءالوالقاس رعناف قرهلصاقالواقمعم ن كيل ىأ لصالارحنالاو ةقتعم مالا ةعبارلا بالا موقلدلولا

 0 ١ 1 1 ا ساب ا نتا مالاءوقلءدأو عا :آ

 ْ كراولا رداعلاغلابلا هتاىنوثا بان راصد الارب ونت 5 (هةمت) هناعءالوال فو ىنادنعو |

 | لفراق لس ار تناك اذا مالا نأ نمرردلا باص هنلغهينانج رخ كراولاب ةدقتانش لاق :

ٍ 
 3 0-0 هإ ا واهحاكن بال هتبصءوأ بالا تعف هيلعواهداو



 ا (نكربسالئمىللع)

 هلوقز انضش ىدعلا لزالا الار و ءالولا ىلا“: كايدارملا( لوالادعب ىناثلا لوصحو ةلود) ىوج هنأ ارقلاىنعم
 تديوهلوق) ىوجه- .فءالولا :«مدو ولءالولاب قدعلا نم طاح ارثالا قع الو مف

 بترتاذا محلا نال ىاي زقدعان نلعالولا 6-5-5 .اعهللا ىلص هاوقل (روهمجل ادنع قامعالاءالولا ذه أ

 لعج ضق ان هج ولا اذه ىلع هيللالدةسالا لسق ناف كحل كلذل لع هنم شما نا ىلع ل د تشم ىلع
 وهوى المل رد. صعود مج شالا لصالا ناداولاف قاّمغالا نم قمشم قدعان الاس ىدعلا

 ءالولاةبالو دقاتعلاءالو ىلا ة: هملا فاض هنال (هكلم ىلع قتعلا هسس نا محالاو هلوق ) ةيانعقتعلا

 قاتعاالو هلىلوهناكق تعف هسرقثر و نمنالو ةيدمسلابوهو صاصتخالا ليادةفاضالاو قاّمعالا
 قاتعالادنعدج و قدع | نال ب.سلاو هكلالا ىلع قنعلان رى كح نأ ىنانسال ثر داو هتهج نم
 ىسدقملا ن ندر تاضا ثددحلا قرمدقل !ناوأ ىلبز اغلا رش ب ربخ هب كي 4 هصخوةلاحمال

 نش "نس قرد هلوت) صور به ادا هرختو هعأ نم دن م اءالولا ىنعا | نوكمف

 00 .ةذوتعماولو (قتعان امرا )ا ىوج ىزارتحاوأقاسفت ادق 0 0 قتلا

 دنرا اذااعف عهروصتس 0 د هيوم ناقد ؛اعاامجنا 0 ا 0 دتلاب

 نسسحالاو هل ءالولافددلو ماوورب دمت اخ ام سمءاح مثءدلو ماو هربدم قتعن كح ىح ترحل ارادب لك 0

 دع )|! بدسو هل قدعسملا هياف ىلولإ هيو 00 ؛ نوكباعا لولا هم صعلءالولاتوم”نا دار لاقي نأ

 هناقهلوق لععر 0 . ولاق ةيلالمثرشلا ىف اكمهسفنأ نيصعتملا با ررد هتاصع كادت م ىرشل لم

 ىداولو يلب زالاق(ةق) ردلا ىامكءاناصوملا فنتاهودذ»دار و هأ اهوذو هنودءاضق هل قمتسملا|

 هئارشوأ هقتع ىضوملادسعلاانكوروك ذل هتيسعل توك نوال ١ قدعف ىلوملا تو مدعب ب تن اكل

 ريبدستلا ىف 5 :اهنمالك ناف (بب ردكلموهلوق) هيلاىدولا ل عفلاه تناله ومد ١ ىدولا هقتعاو

 كال ءنال عاستد- ءقوةملال رمش اىلاقرردءالولاهب تم دب قامعا سد رقلا | مودالبتسالاو ةياكلاو

 رهاظلا (عاس قتلا ؟لاذااذههلوق) ها دالبتسالا اذكو و قاتعاالب ىتعلا لصح بررقلا
 0 .عدرب نك اما رح ىت عا اذاامأو هلوق هلع دع الا ارك لعافلا اة نيس تسلل نأ

 دج لوقو ف سو ىنال قال هغنح ىنادنعوباعول# الوال هناف ترج ار ادى را هد_ع قتعااذا

 ناكول هنالاعب رح هنو: ديعلا دق (ب رح ارادىفاس رحاد.عملوق) عئادملان ء ةءلاليترمث برطضم

 ةقنح ىادتعم ريغىلا»نأ هلو (امهدنعهلءالوالف هلوق) 3 <مالسالارادهقتعاوأ هنال برا

 نوك القرالاوز حف لهنكل كلا الاوز وح ىفىتعلا عصةيلختلابو 00
 طرشلافهلوق ) ىروطو ىوج كلقلا هلوبةلاقافت اامس نم هكلم ىسوأو هقرت ببسورادىف ىنرحا
 لل ءالو لقت الو هلوق )رد هنربال هنا .ادازاسنلا قامت ريفح ريشلا كحنافلا ف هنوكل (لطان
 اذا اذه ىلعو ىلرز ىقدعملا نعل قتن الءالولاو اسم ءم وهذا ايون الا قس لع دع هنال )ا

 لعمل الهنالمءالو رحال كلذ دعب بالا قتعاناق هلامهؤالو واقةعاهدإوو ةمال>رلا قّدعأ

 ردع ا ادودةم هلو انت قدعلاو مالا كل املاكو لم ناك مالا نع

 طمس «ثدحمريغىلاو جوزلاو ىل.-ىهوال جر تلاوا ذاام فالى ريدلل
 اذا اذهوهلوذ) ملا ءازهأ نم "0 لو.قلاو باالا هما نالادصقءالولا اذه لقب اللا

 لقا دع الاو رهشاةتس نمل قالامهدحا نسدلو تدإو ولاذ كح )ع لقالتدلو

 روش اةتسل للاقول (ر وش |ةّتس نم رثك ال هلوق ) هحرمشو رب ونت نيعون ام-منوك هر و رض لو- فصن نم

 5 ىوج قرتس ال هنال هل* الولاو عاسجالاب هقاتعا محا ا 0

 نءالاتوم لبق ىأ (دسعلا قدءناف هلوق) ىلوأ ناكل ةءلالمنمالاو رردلا ىناك !.:مرثكحأوأ
22000222 

 ا 0 7 ١

 رحال م1 تالنإ

 ءار (نفلا|ب ى عاب
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 ىرثالا ب ككل ل نوك نم رم ىلع _< عقدلار دعت دنعةياذحلا جومو ىلوملا انمهبسكب قحأوهو

 تامولو ىليزامههسكب قحأ ةنالسرالا ن مو ةعقلا نمل قالا ىلوملا ىلع ب>وتداولا م أورياملا ا حنا

 م هبات ادم نع دل ابى دب للوملا ن ذارم- ةلاهح وزب ةأرمارهمو ةناكل ديو ةيانحو ا 50 ا

 ىلصالا كلا نوك ن نأ اننمو ىفاكلاو دب اد |ىنامل قفاوماذهو ىزعىلوملا لاقر ردءاضقتلاب ةعقلاىلا
 نملقالاف ع دل ى حارا |نوكت نآوه طوساملا قامو ةع# أ!بوجواطحترانج بتاكل بانل

 تقودوجوم عفدلان ا (اضرأ عيب هلوق) ةرانعلا هيلع هيناكةياتحلا شرا ن نمو هتم#

 قلصالاناانلوداولا مأو ريدملا دان كريغتالو ةعقل بجو نوكينأ بجو ةياكلاو هو ةنانحما
 الف ةياككلا حاس ةنالاحالدورتمانه عناملاو عفدلارذعت دنع ةمقل اكاراصناماو عف ةدلاد.علا هبانح

 لر , ناكل يد لط د.الثل (ةراكلا سف[ لهلوق) راصتخخاب ىيليز مسف لإ نالم .ةنالامهالدلولا
 كلذكدةعن سنس لاؤ دولا اذه ىلعةبرحلا قدها هرال (همو ىلعهةثر وكالاملا ىَدؤيوهلوقإ |

 هبتاكو لف عمتوهو هرتاكحاذا اذهو 0 ةثرولان 5 ةقصلاهذ مب قسفا

 نءةلالبنرث هموت ىلع قاسلاو الاخ |ىثاُث ىذوف ا هلا نمالا هلع م عصب ال ضر روهو ِ

 || ةمكرلا ع نمىلقتنا حا نال ( همن عب هلوق) ةنازما ع نع ىوج ىرتالانىرق الارهاب مةباكلا لدس

 || مأو ريدملا فالخع اقول ن د م ءمحصلا وأ ءاضقلامالا للصالات ولان ع لاعتالا ثا

 0 نوكل لالة ني نيل تس نك قاتسا ده.لعو ىدو لول ن ءاكولونمستلا |
 لجرا بتاكملال ا« ىدوأولو ءامرغلا ضدقب قدعد و نيد هماع نكي ل ناو ىدولا ضرب قعد ١وضنقلا
 نك: لاذاتراولا ضمقب ةقّتع مدع نكمل يل. ز هقكسم ىلا قملا لصوا هنالقت ءهيلا تاك 1|هلسو

 ندلادسقتف ثراول !|ىلاهلاقتنا منعهلاعاط_نيدلا ناك اذان ع -ءلاةراغ قفرطت ارغتسمنمدلا|

 سايقلاو هلوق) ريدتف ثراولا ضدق, قدعب ذشنمف ثراولا ىلا هلا هنا عنعال طمغناريغ ناد في طيح

 ىرد قومه لاف ةاككلا لدي ن عءاربا لع ن اسعتسالا هجو ىن_.عمهكلم مدعل (قتسبالهنا
 كوم اهأرا اذاكه- مريت هنم' ان.تسالانارار ةاوأ* اضةقاءاربا مرنم قاتعالا نوكح.ذ ثرالاهمفا

 اذا قّدعب لهو قرار ةدمووقَم ةءاول ٍي-دحاو سا ىف هوقتعت نأ اطرتشم و هلك ةداكلا لدي نع

 الو ءاربا لعن أندعالو هكل عل هال (هقتعذفا 1 هلوق) ر ردلؤالا ع 5 -ربلامنوقاسلا هقتعا
 تشل: هارلانالاضر أن دلانمأرمدالو هقتع ب حونالهءا ة.ةساوأ ضعملاءارانالءافتسالانارار ا
 ع .ءأ هللاو نع ملا قاتعا ىفالخياضب أ ىضتقملا لطدءارب الل ىضتقملا لطدازاوءاضتق الا
 20د و د دز دج د د ا دي د دج د ع دم دام يم الاله دا ا دا دل اا دب شل دل ديم دج تي يس ا اللا

 «(الوابك م تل ا جم ترق ليم د خل 55
 00 اذ 0 1 ذ 1 ذ 1 1 15215

 مم 2 ١

 ' [|ارثالاو ١ ل م ءودحأر اءتعا.مالولا ىأ (غا ةةعلاران ا 0
 ١" || نان تعلا عاوأرئاس بقعاعقاو نوكمل قتل !باقك ب قعرك ذيلو 0

 ' || قاعلانمةلصاح ة كح ةيارقفاعرشاماو ةغلىأ (حلاىلولان هذوخأ موه مهلوة) هن هرامسان م ةياَملا
 ةيكح هلوقةدابز ناد اح ىوجة كحل اةبار هلا ىنععءالولا ن مىأ ( هنمو هلوق) رز الاولازأ

 )| حباتلاو مثتسلةدايزلا هذه نا انتعش 1 نكد حرا 0 مسستلاوأ ق ك6 ا

 0 لاوأ من مضلاببوثلا فو مخلاب بسلا ىف قف اهحفو ةمعللا
 ىف فاتخا (سدنلا ةيفك 7
 اينو ةطلاخلا تدم ىمودصلا هيداص ارو مقلط ملا تارا لبقو

 ان« امهتباملدحاولا يشل اك اري_صدىت - نوثلاءادسةمعللا طلاذتاك ثاريملاف بسذل اىر# ىرت

 |”اللانانم هين اقم (حلالال د ا ىوخا ا

0 



 الولا

 ]ءالول او .ةر بتاكملاتاممالا

 د لا

 (نيكسمالذم ىلع)

 انعال ءالولاو ارستامسالاكاوملاقو اس:
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 قحرصو ها هقاتعانامز ىلعارممتةمسالا موقل تي امتاءالولانال بالاةلقاع ىلسعمالا ةلذاعلا
 دعب هقتعهتجوزت اذاريغصلا عما ا قو هصن امءالولا باّكَنم ملل افتار عوجزلا مدعب ردلا

 املا اومالو مدع التلة اعالوم- عمالاعمت اوقع منال م الاىلاوم ىل- ءمهأ ةعف دالوالا ىنحوادالوأ تداوق

 تالا ةلقاع لك نو الا ديننا نالوا ءالور الا وس ناو دمعات دلو قاع مالا ناوجاوقما

 ةلقاع ىلع نوهجرب ثم > كنق : نعالملابذك]مثمالا مود هنع لة عاذأ ةزعاللادلو نالخاواقعام

 ناكمالا موق لقعنحءالولا فو باذك آلا تق ونمال قولعلاتقو نه تش سنلاناقرغلاو بالا

 نوعحراالفرمهتقب قدعلاو هو «بيسنال قاتعالا نامز ىلعارصتتتم بالا مول تيئياغئاو هاتي ان
 اال. دقن همدعو عوج لاق ةباردلا نعله 2 دأرف ىريدللريدقلا تف ةاهكت تءحار قام ها 2

 اواةعام نوعجربالم الاىلاوهلدملاءادأد.: ءسالاىق مالو ءارالر هلا ذا شمالا ذم علاق

 الف هتاسحءازسا نمءس وش 1ىهقتعي كانا هنال تالاىإو م ىل_عستاكملاة ام-قدلولاة ناتج نم |[
 ْ ىقةءنالاوعحر ل ديلا اداىل* .ةبالا توم دلعي هج .انج نعاولة ولادك ادق لأ ىا هقتعدتت#

 | ءافولا ناكم اءليلعتلا ب الدبل انت ىنعي (انيعكل رول هنال هلوق) ا هتامحلاحىلادنتسا بالا

 | ءالو نوكيفارح تامهنارهظ.ةنيعلا نمةياثكلالديءانوىأ (ىلاحنا ىفءافولا نكمذا 0-5 لاختا ىف
 ١ ىلاوملاقف هم أ تومدعب بتاكملا دلو تأم نع (ملا مالا ىلاوم مصت 0 هنبأ ىلاولمدلو ||

 ||رهلاءعاضتوهف هلوق 1
 | ءاضقلا نوكيف ةباقسلا ح-فناواقيقرتامسالا نا مال لالالا الو نوكم“ ءاضقلا نءمنال(حسشلاو
 ْ ناوءادالا لمق تتاكملاتوعىوفاشلا دنعرجسفنت ةراكلا نافر ردا يسفطتو لف نق همق دمحم ىف

 1 ١ ىنمةناكلا عسق ليقاسع باوجن ىلا لا اه فرت فءاضقلانوكمف هلوقراشأو لددلا.ىقياملرت

 ْ ةناكحلا اوهوهّتباعر بحتامنالطب هتنايصيفو نالطنلا ن ءءاضقلاة نا 0 كلذو هءوزلو ءاضقلاذوفن ىلع

 الصف قالاذا هنالىلوأءاضقلا ةنايص اب بم ء-أو ا رانينالط.لادحأ سلو بتاكملاق#ةءاعر
 ل ' ديال ءائاقب دق ةياععلا تفا 0 مص نم مىلوأ هيلع عمه وهام ةنام ءصو عاججالايذفت هيفادبتحم

 || ىنت سا ةقدصرمقتفل |ءذ خام باط كنيعلا ل د هتك كمال دمتنالعاسجاالا 06 هديسا ب اط هلوقإ)
 , ]| ىمغللريقفلا حانأ اذا[ كلا لدي لولو هلامىلا ل صو مث لسسلا ساهذ.خأ امو ىنغلا هثراول هكرتفأ
 أ ةسلالررمتسنطت د |هولو ةحابالابسمطن لادا ءارتشا ام اناوأ لحل اكزا نمدذخ ام ىعشاسهلاوأ
 5 كللالدت ققحس ىناف ىلولل ناك هب ءكرأا كلم ناوهو لاكش مهو نيم لا نع

 || هكلم ف فرصتلا نعىلوملاعنع نأ تاكلل ن اف تتاكللدملا كلمتنا امى ايولةم ناك ول ةمق ةراكإم
 | كلما لّدشالا كلذ سدلو كلذ سكعن زهلابو هكلمىف فرصتلان عست ىلا عنع تأ ولل سلو

 1 نأى والا لعل منيعلا لد زنع هلم ن | 1نالف ناك نثلو كلمتك ذا نالانالع هيقوفوللا]
 ْ انعناكن ا اوتيطت كلذدك كف هأوق )هبا رز كت دبر المد هلأ نش يقل لاق

 ا هبراحا ضنا مس دامىلوملاكلع :رعاذا نقع ناكل نال (لاكشااليدجدت 1

 اادك أع .فثللم عو و .ةه] ناك اتاوأ ذتصاكلمهراس ىلوملا كلعالز عاذاهنال مط الف سو ىأدنعو

 ْ 50 الر اتا ذألادعلا فكرعل انددوو ست اكملاةراحا ضقتنتال ذو كلمه ةهلددا :لوزشلاب

 ا الهال (ىدد ةوأ عفدهلوق) ىليز ذعخالاءادتباوه مرا ناانك داس عاجالا بيل هنا جصعلاو

 ا لار زم اذافعفدلاعنتماوإ- ءريغ نم ةراكلا* ادفالاراةذعرصب مل هنال هتعق همزا بان 0

 | هرانحلاىلوىلاشرالاوأت ١ اوصلاوا ملع تفقو ىتل امسنلا ىناذك (هتمتوأ هلوق) ىيعريتتف عئاملا

 ىوملاهيةريخت نقلا ةيانجو انقراصزاملهنال( زحمف هيض قبو بتاكعىنج نااذكو هلوق) انذعش
 |ةياكلا بيس رذعتمهعفدنالشرالا نمو هتهق نم لقالا هيلع بزعل لبقوءادفلاو عفدلانمب

 ||لدتنا - حاو

3 
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 | قتسلاممل الدنا ىضتق قر لا هلام نم هتب كى دؤنو سفن للامهلو تام ناو فنصل|لوق قا, سناملعاو |

 مع ادالاىل- ءفووت الو هيوه ل“ ,ة قت هناعسبانملا نولاق رابتخالاو ديانبلا نع ىوجعادالا لق |

 امتاكمو ةناّكل ا ىادوأو هوارحد الوأ هن الث كرتو تناكملاتامولو يجلب زلالاق (هتثرول ئارععوهف هلوق) 0
1 4 

 0 انتاكم ناك ادلووارحادلو بتاكملا كرتناو لاق ثدح ةمناخلا ىف ةامهقلا تلو ها هونرود>|ود-ق عمل ةعم 1 يل

 0 تب ال ها 000 رول ولا كور. ا :

 0000 ناتو ار كسو ارتست اوف توكل اذااعف هنبا قتعدازءنا 0 5 تين

 31 |ةروصلل ةيسنلاب هدعش لان للعلا نمدرك ذام ىلع هداز مزعضرتعا ن كر ردلا فاك اوقتع هقّدعب و 0 كبل ككل

 || تقولا كلذ فرخ "الا قتعب ي- تقوىفامهدحأ ىتتعي كت اذا هنا ن مىيليزلاهلاقام ماوصلاو لاق ةربخ 0 0 افيو 00

 ' تناكملا نأن مه رصتل لكشم هتمأ نءاودلو سذلاهدالو أ قّعو هلوق لاقال ما دقعلاداحتاةرورمض ل

 ١ قيساكماعدافتداوف اهّمطو اذادلولا بس: تورث ىفانبالىرستلازاوح م د لوقنانال ىرشتلاءازونال
 اا رذعت دقوءادالا,قتعلا ليصل قيل قب ولدقعلا نال (ىفاشلا لوقوهو هلوق) ةيلالينرشال يزعم
 1 الا توءم«فثثالف ىلوماوهو ندقاعتاادحأ توع خسف الة ضواعمدقعةرامكلا نااملو لطف هتاسثأ

 "|| فطعلا نا ىلاريش (ملاىنبالام لري ل ىاهلوق) رداهامق ال ( «تباك ىفداو هلوق) ىلب زدعلاوهوا

 ا [تاثلجأتلاناكو هينالاعت تاكد ةداقس لاق دولول| نال (هموحت ىلعهلو:) ىوج ىنءملابسحب

 1 تشل لح اتلاو- نالز < لوم نيدد- ءلعو تام ذا ارحل! فال. د هتوع لمحأتل ١ طقسالفهسالا

 / |( ادالا د لطم كن دسك مت لحال (خلاهقتعب هلوق) 000

 ١ ةضسن ىفو ىوجادسلااهلع بنك ةضسنلا ىفاذك (خ اادلو بتاكملا ىرتشاولو هلوق) رردءاقو كر

 تامولو لوقب نادقح ناكو للاخ زملااذ_-هىقولاق :ريمضل | ىلا ةقاضالاهدلو بتاكملا ىرت را اواو ىوعا
 ريغىرغ_ثمادلو كرثو فندم ال 00 زم همضتقب ام للخلا هوو لا ادلو كرتو

 |تاه هنباىرتشانافدع فنصلالوقنماذخأ ءاؤونودىأ (طقفهلوق) ةركن هنوكلهارتشلام
 رهظدقف لاحت ىف ىدااذاهنكلدم !ارمس ١ لدقعل |م-نال( ما لددل ادلو الغ هلوق) ىوعءاقو كرنو

ْ 

 1 رب * فنيه و 1 يد

 لني نال راك لولي دست ينو ىنعاج تامهناو ةسقايتياكلا ناوهانو نعتامءاناتا | نو كير 1
 1 !او را لو كرو تكلل تام اذ امهدنعو فين ىاذنعاذهو هراسك|رث اكن اعاسفداولاك م , , بف ى_ ن)
 ١ نعمبضع لقنودب ريوظأ ارصتتم نعذ. لال منعش هداك ل| قدولوملادلولاكستاكملا موف : ىلع ىعس اماو | 7 2 لي : 1

 | باكل موحن ىلع جس مالاواب الان أ ن نم ىلالينرمشلا هركذام لاقي ناب ها كللذكمحرلا انا ةسناخل 0
 أها الالاواةتعالاحايداناالاقو تاماك قرالن ادريف ناوالااماو لاق ث.حردلا ىنال فلا ئامهدنع
 هلباووه ناكولاذكو هلوق) ىنعكل ام لاق هنوذب ةباكسل لا دولوم لاك ( هسأ مومن ىلع هيّدوا امهدنعوهلوق)

 1 : و
 انا مادقعلادا الد او صخضنكالعجاردسك ناك او هبال ع توهق اريغص ناك ن ادلولا نال )جا ىر : 0 0

 نع هقتعوتأتمغ هئادان تعم لب همبا قتعي قتعب الءنال اًددش هنمنمالا ثربل ةدح لعدتيامت ةاكمنالا 0 5 نير شد 34

 ىلاريشي ملا هقتعرخ أتسف هلوقو نام املا باغ نعىوةرفكلاك ثرالان م عنامقرلان الث رالف هبا دع 0 00 -(و
 هلوق كلذ لع#:برقلاوردةقتعمىأ (ةرحنمهلوق) ذ تح هنعهنرا نوعنام العالج ه نءالا ىذا اذا هنا : لنهب رام و
 ١ 1 ند: هلود)م ى 0 امنالدراكلار ةءاضقلا اذ منال تاكملاز معن ءاضق تل ذ ن 1 الاَِإو اع ىلع هب ىذقذق هلا ١ سم
 1 ا لاومملا ءالولاّرهتسف قدح نا لع هح ولعن ركل, رلع لقعلا باصاومالاىلاوعدلولا قاحلا شتت بيلو 0 1

0 2 
 ْ ْ ةراكلاوهوريعشلا عجرم نا عمهكح ىف رب ريع !اريك ذو رردازبت نوكءالهك-ررةءامعا مكعل !|و بالا

 ؛ ْ ةيرانجلاىلو ىلعالاولةءام بملء عوجرا مالا ىلا ولف ن الاموقل ءالولار ردعااذ اواهد- لةعىلاارظن تنم

 1 عوجرال_ هبالا موقل ءالولارعنا اذاو هصتامانم# ثرية لوقأ اوىريدلاوىروطلان ءمهطءبهلةناذك |

 ظ لد 5

 ا

0 1 



 "ا (نك سل ل

 لرالاتر وصلابصاخهناققةءلاربدملان يمت فال رن الا دريد عام هدحأ هروسن او هلوقباهدعب

 3 ثق د اركي الريمدتلا نال( رث ” الاربرحت لطف هلوق) قد ةءااربدملا نعال هلوقب ةمئاثلا ة روصلا ىف هافئاذفو
 ت1 ناكي 1 1 فاتذالف كِل ناعذ هال (ارسعموا ناك ارسوم هلوق) ريب ا لاب همحاص بيصت كَِمَح 0
 ”«ة:امهرو م 4 2 3 (ارمسعم ناكن ا هلوق) امهدنعأز حيال قاتعالا نال (رخ ”لارعب د لطب وهلوق ( راسعالاو راسلاب ١

 مال تكن راسلاو راسعالا,ف لتضيف قاتعا ناسخ اذه نال
 1 تاه فدعالو م ا (قولات رهو روس كا ار مم اطموم 0 لير 0 5 00 0777 ا 2 2222-5 :

 1 ل ل ظ2110111010101 0
 ع 5: (قسو تهولا ىنعع هلاعتساو تقولاى هع لا_عمسإ . نءزاحم طسقلا ىنععمنلا لا_جتسإ (طسق ىا هلوق)
 0 : 00 ا ىوجنب- تتر عازاحم طس لا ىنعع هلاعتسا نوكيد نيف _علاطلا ىنععملا عمسإ . نءرامحم
 0 86 5 (كلاتورو تن رصودمأ اهنال( مانأ هن 5 ”ىلاهلو5) ىو-+ ءاحرلا ى :«مد.قت ال ةغمصلاهذه نإ همذ (هلوصو جرب
 ْ لدي ند هر قا ءاضما لحال ناكحام | مااةئالث ىلاريخأتل ارءاضقال نسدملاو عفدلل م هلا ىلاهماكراذعالاءالمال

 قام. ا 501 ردقلا اذهان_ىحسأف نامز نمءاداللذ الو تلا ةةمءاضقنادسنالا هسويالءادالا نال علا ببر

 ا لذاك اراسالا صصق ورام لا طرش ىف اكرذعلل اراهظاواههارظن ريخأتلا نود 01 هتن11تانن ه نوكب نا ىلع

 ملك كلو ا وني قار اللا رشح انا هناي تنل صورو ءا ران
 هلزكر ور. هباعمر 1 0 ردخ أدب س دلوءادالا ناكم الاهنمدءال ةثالثل اونيموملا نال لمحت" ]| بان منوكت تال كود

 هزيم كرر.( فمان[ م هدأ [ ىلا 0 ا هجوت ذأ هيلع ملا ناهناسب ىوعدلا عقد ىا فدل ممخلالاهماك
 فى لا "كا | راذعالا نام رابتخاراذعالاءالب ,ا ىنعمو ديانعلا قاكمان اذئالث نمراك ارنوب الكان صاعدا
 هد نك 2 2 ءاع ىدملالاقف اسد لحر ىلعتم“ ااذا ىّبَح , لا نيدملالاهماكوريد ل اور < ارءاضقلل نيدملاو هلوقو

 0 1 1 (ةنتع) ىلا لهعفوهام ارسعماريغىف ما كلاب ىلا لهعكن.دكمضقال ىاءاضقلل ىناهما

 و _ لد !مكام) || صاصتا دا سا صن هك نال كلا وشل ىضاقلا لق (كاحناهزبع هلوق) ةرمسلا

 نارها ناسك الا نمىأ 0 ]هدي ىفامو هلوق) هي 3 انملان ءىوح ءاضعل اهيلهادل ناك اذا

 53 !لاحو د ءادا هقتع ايش نال هرد هءلعقبامدي عيال (قوةرم ةبادكل ا لاح هنال هلوق) رردةدبع بنك

 03 1 امهدنع بو ا كرا قر( ستان را ل اا نال قرو سدى اس تنس لستر اجيرفلا ا لددلا لك

 - 7 ةردن الو : - قوفرإ | قاتعام ةرا راجل نعقاستعالا قرهظت ادههرْعو سبكح ءلا ىلعام,ئافدإولا م اوريدملا فال كلل

 1 ا : 0 | ثء>رح ىل ءاولمم لك هلو5 ىف :اذ :ارهظ”ودلولا ماوربدملا ف الخ قرلا لماك هنوكلاهنعميز مم فاكلا

 ا 3 ىدح 7 أ ىلع مالسالار 3 للاق (2 21 فسو ىنا دنعو هلوق) دلولا ماو ريدملا فالك ادب اون نوكل هتاكمى ءىتعال

 تزد... 0 ىلاود ىتح هلوق) ىناقتالا نعانضشدبعلا ىءاريست هءلاراص ناسدتس| ف سون ىالوقو ىودزعلا
 هكا نضر ال تك امهوريخحاكسانقلاب كر ديالاعت ءةرثالاو ق رلاىفدر نامت تناكملا لعمل واذا ىلعلوقل (نامحن هيلع

 ف 0ن
 ةناكلالرإ ا ىلاوت اذا سف |تامث م : ىلع نع ىورملاو قرلا ف هدرف من نع ءزعهلا_تاكمنأر ع نبا نع ىورام

 دو 1 ل ل رم 5 ال | .ةزمسفل 1
 رح م ا هلوق) ىعطد زوهادع ع |ىننالرك دان !صمصخمن هل بق مح اتوش قشسالف نا محن هنل 3

 0 >ويزإ / دقعلا دعب دعلا|اناق جيسشلايدرفس هناق ضيقلا لبق | بع عسنملا ف ىرتشملادجواذاك (حا لوم ادرغتب

 0 6 5 | 7 لامملو هلوق) نيسان : اضراواءاضقلا ن م ٌدبالخ ضيقلا دعب ايف اذهراصق هسفن دي قىاهدب قراص

 انهو نم ل .ةبال هياكل ل ديءادايدحأ عوطت وأ ىت> هناك عع فن هل لامالو تامول هنالديدق (مسقل . نود

 ءاضقلا لبق لدسلاءاداب عوطتول يت زمسغلاو زمعلاب ض ,ملامسفنتال ثيلاوبأ لاقو فاكسالا لوق

 يعزون وهج لوقاذه ا نمءزرخآى هلوق) هي روصنملا نعىوج قةعوزاحمسفأا
 قاكلافاذك انتباكاءاجللا اردقاك قعللالب اق اء> 8 ديوتي ا ا ىلا موضع

 55927 هصرجأ



 (نيعملا تف نم ثلاغلاءزلا)

 ة.داكلا ساق ةفيشحو أو عاجالاب أ رتب ةريدملادالمتشاو عاسجالاب أع قال ةنقلادالمتساو 1 0

 ضل

 نالةنقلا لعاهاساق مهو دالمتسالا ليك نم تعنذرمدتلاكمزالد_ةعةباكلا نال ةريدمملا ىلعأ] 7*”فايرر 1
 اهفتقب وداليتسالا لكت قحىفاهانضدفف بتاكملاهن ررضتالاعف فلا لمتتةباك ١١ "كعدومر .> 2هلاهؤم.
 ةراكسلا ىفاهةج نالطبب اررضاهةاسفن |قنالدالمتسالا ةصلانهض ةناكلا مدفس الإ لاق :المءارو 00 1 ل م

 لدب لك ابملعو (هلاهلك ةبناكم ىموهلوق) ىجلب 6 منفنتال ةءاكلاو دكا 5 1

 ا لاقوةرو رضااءار و اعف رهظالفدالا ةساللال.ك :كيقلاةرو رضل خاسفنالا نالرو ومجادنع دب ةناكلا دلولان وح و ةلاجسرإ , قالا
 1 الو ةتاكملاةير رضئالاعف تضسغن |ةاككلا نال ةياكللا ل دب فصتاوملع ىدب رتام ارو دنمونا (رد 0 "0 1

 . سيد
 33 هكب رش برص: كة هنال ةتاكم | تهت فصن هيلعو هلوق) ىلر رد .اّكل الدب ف صن طوقسا ررمضتت

 ىثوز) | هنالن لا ةعق ع نم فصنلا ىلع تاك ا ةعقو كِلَع قابض تالا وأ ل ارسوماهتاك لاحف
 1 ا عملا نود لم .د امهلوق ىلع فلتخ | ط. .للا ىفو فلا نع سلال مئرش ةئقرلا تيقباذا ادي رح 1 1

 ش ايلا نيه قلي هع :نا|قح نال هوب دج سه ذا لاعترادملا يحاك .ريغو ىلا نانا لعاومضعأ دنت هيي. 3 0 1 | || تدان 1-0 راسل وق نم قم | نإ  ةكاراي ا ظرف 3 تدان ادعب لددلا لك اداىأ ادالا نءدزحمف اقل اوانوفملا 2 ا ْش (كقلالر كلاوهو اوم 5 (ةناكلا لدن نم قدام فصن نمو ةعقلا فصن ن نملقالا هءلعددنعو هلوق) م رج 0 1 1 حا لوالاو ةمتاكمابتهق فصن نها للقو ة هد :6لهفدنو كالا اهرقع ف نعم و 1 عدلا 3 لاطر ن 7
 : دامو قنا 0 لّمأت هو ها نوغف ع نةسملقالاوءادالارايتعا ىلع ناكل لدي فصن ىفوءادالا نع تلا لكلا : 6 210 2

: 
 دال.تسالا حو هلوقب هلدنأولو دالوالا تاذلرظنلاءاذ هو ةمال|تاذل اراظنلاب كاذ ذا ارازكت م لا 0 3 56 ا هناالإلوالا دو ما ىهو هلوق نمدسغ سا ناواذه (لواللدلولاو هلوق) ةمقلابإ ادا تاكو بسفلا ا 0 0 لطس) تقمتساناهدلوساواورددتلا لطن تقعتسا متاهربدق ةماىرتشاولا ذو تاهشلا,ت.ثبال هنافأ] درع... بدامييو (ابا ل : رييدتلا كل ذكحالورورغاايدلولا قاقه-او بدنلا تول فاكرهاظلا ث.- نمكلا نال تسنلا مث 3 1 17 م : توست تيا تالا تالا كمابق نكمل ءلاناو لوزلل دلو ما اهلكر ظرعلابهنالف ا 0 ؛ هدنعاماو زلال فاهكل دلو ملا نالفام_هدنعاما عاجألاب (حارببدتل الطب هلوق) ا 1 ىد هكا فد م ١ ا مداولات تيئالفرمفلادلو ما ف داص هئاو نال (حا تش كك :الو هلوق) انذش قباموهفصن هكر 0 34 وك نر دعم 01 ا ل ل ل ا 0000000 ستورم تلاد مقامي متعلا تستم لقال | .تسغ ب ياعس يح ' هيلغن نمو .سامه.فانيف ةناكلا لدي فصنو ةمتل|فصن نم لقالاوه بجاولا نا 0 0 “هو - /و

 لا هناك املقاتعالان الم نال قدعملا : نمد ١ نا هل سلرخ !|ل.ةامأ 0 تاس (تزحف هلوق) هفالخخ ضرفلاو ىداوئيمو ىلاثلا نوكمهوبلوالا دولا لوقذاىلوأ ناكل لوالل |. هيبررم 0غ اور لعبور
 : أزعسالن ايا امهدتعو كلذ 5 جالت نيمار اف بتاكل اكو ةملاريغ بيضا 00 ان

 1 ميس كيرشلاراتخ ا اذا مد (محادك رثلنمضهلوق) .راسعالاو راسلا»فاتعف قاتعا نافذ منح : ناديي | | نالووج ارسم ناك ادا تس وارسومناكن اتاكم صاعق هتف نادل للا قنع | ١ انك قت (نا كال

 هلعفب همزلام ناعكاهمزانالف هلعفوهو هقاتتعاب هكم رمش ةصح نع هنال (عجربال امهدنعو هلوق) هنحإ ا ةيلالبنرث تك اسلام اقم اقدنال 1 ا للاخر يطتماوأ ل دَدعا ءاثناو ا 0 5 0
 ارثدم هؤدانص قاتعالا نال ( ريدم هّتمق ففصت هلوق) ةيلالششامهدنع أزال قاتعالانالا ل

 00001 للا تافو هيساونو قات ءاوههشو ما دختساو ههمشو عب هثال# عفانملا نالانق هتعفانل# وهو

 ةاوثإ زمرلا نع ىوج هتعق نهذو قب أواريدم بصغولاكلقنلا ل.ةءالذا ناهذلاب هكلمتا ءالو ثلثلا
 هل تباثءاعستسالاو قاتعالا نمرءاماارسكحب ريدملاريذتف (ىجستساءاش ناو قتغاع اننا هك
 يفنصا اهركذ ىلا روصلا هو نم اب كافرا ”الاهزوس لاه هدأ ءزيذاذاام ىنعا نمتدوصلا ىف

 اددعر

2 



 فا (نك هالملع)

 اذاق هب صا ىتاكملاريصنق بتاكس اادعلا ىلع ىأ تت كلا ىلع ه دصتب اعريتم نأ الان وكحف

 ىذقف هعبدولان مه د* ءاضةي عدوملا نأ اذاةعبدولا رك هل هلك سو. ضااقلاه ب صتخا هنيدي ىقق

 نموىلدز در لحرب هنال همه مص .فءادالا ىل_ةهاسهن اذا الا ا. هاذك ل يدس هما اعهسد دولا برأ قمل

 ربت )| نا نم تلع امل ضر اقل ىلع هسصنب اعرب «نوكسف ىلاق ثمح للملا ن نمرردلا راع قام !تانه
 ةيادغا مالك قابس نعرهظ ال 0 ردا هك امتاز زعتر ياخ هناكدنلا لع رمال

 ريص, و لاا ىفه.دصن عب عنتءاسبسذاةماكلاب ررعضت : هبال عد هقلا قد هلهلوق) ىناقت الاو

 فالذ عئادبلا نع هب كالينرمثديعلا اضرب وأ ىضاقلاءا ذقبالا هذهمذ مداالو لاما ىفاث ىقىستسم

 كلدملا] ود الوودب نم هما ابحت ب رخالداهبق راصد هذ عسبلا نقد الل ُثح هيدصل : عاباذ|ام

 ناتكاسالوهلوق) ل روس الق .ال نال مفي الث يح طرمشل اب هقتع قلعت و هقتع الخ :
 ىلع هيتاكه نال هنم هكيرش طخ | اعدم .علا ىلع تتاكىذلا عج رب وامس ماب دمع كيك ال (حنمأب

 هفصنو ةداكل لاهفصن هل دعلادب قبسكلا لا نءنوكنامو هلدب ماهىلا هم هيلع عجريف هل !سرلو لدن

 هيال هصاخدل# :اةالاك دس ايون ءالا لج سل |ىذلا تكلا قاذه تاكو ىذلا هك رشل

 دان ب تحل ناك .فهل لوةلاودمسل | نم هساكمو هعفانع ق-أ وهو ى تس هريصب ءادال كب

 0 ةاامدنعلا ىلع عوج رلا ناولعاو عئادملا نع ةسلالم نرش تاقوالا ب رتأىلاهئود حلاق
 لكلا نال هفصن هن ل 3 رشلا ذأ ف هضعب ضنقو لدي ءهطظح بتاكاذااعف ضو رغم رسثلا

 عج ريإ ف لاباس يمد اكولاكملكر الد ام لدسلا ناك اذاامأو هغصنالا هل مل لو هيدصت ل دن ناك
 هكلمماقل لو ) ىابز هسصب لدي هل لس هنال كبر مش هنمهذخ امش - ١ بتاكملا ىلع

 كم دصا : ىلعد لول |ةسمومأرصتقتف كإمىلا كلم نم لقنل القتال | ةمتاكملانالداو ما هيصتراصف

 ةراكدلا تلك تركاذا# مثهكلم ماسقل وعد تكىناثلا اهدلو رن "الا ىعّدا اذاو ةكرتثملاةرسدملا
 رردقباسوؤطو ولازدق لاستنالا نم عناملاناللواللدلو مااهاك همالا نانسستو نكن لنك

 ىقاكل اةرابعو ررددال.. تسالار كل ساس هيدصل إل هنال (ابتهت فصن هك رشل نعضو هلوق)

 ها ريغالما | فرقذتو مالال ارمس تجب ان راع /انارهظ ه-تموهداز ىرزعل اقدالمتسالا ل 6

 نو هلوق ) ىنبعةك رتشماب راد هيل (اهرقعفصاو هلوق) ةتاكمىأ اهتمق فصن هلودو

 لّواال قس واصاصق فصنلا»فصنلا نوكمف هم ةحريغلادلو مائطو هنال (اهرقعون"لا كرش
 اهتطو ند>هن الر ورم |ةلزنك هال (هلباوهو هلوق) دن 8 رانععمررددإولا ةعقورقعلا فص: ىناثلا لع

 حاتتفملا فاق ىف .عفرعام ىلع ةهلاب رح هشه ب يحل تانرو رغلادإو وار هاظامات كلم ناك

 مدع ق هاك داولا ءادلو نال هفتح ىنادنعلو اللدلولا ةعق ىناثلا دلو ملا نمض ال نأ عشا ناكو

 تان اقر ىو الاقبال ذك اموت نا فرك دامو ةفينح ىلا دنج كاذك ماو موقت

 لكش هناهمقامةراخة فم .نح ىلا ل وق نآملا فام | ىلءحارمشلا قطا دةف عونمامفوق نآملافامنا نم

 امهادحا ىلعاموقتمدلولا ن وكمت نت اوردلولا ما موقت فن ااهتم ةدوجاب هنع ب.جأ دقو هلوق ىلع
 اهدلو موععب انك الصأ اهموقت مدعملست ىلعو اش اك ةمململدبة لى ةموقتمداولا ما نااهنمو

 لاقباللاقثيح طوسملا ن عزنيهاش يشأ ا هلقئام باو ىىلوالاو ها ةرورضال مدخلا بهذه ىلع
 هلوق) دلولا ةممومأ تو.:دعب اذهنالرو رغلاب نه فيكف هقاكمامال دنع ه.ف ةماامالدإولا مادأو
 لاقرردالادباو اهعفانعاس صاص خال ةداككلاامامق لاحاسوقحهنال( مص ةدتاكملاىلارقعلا عفدىأو

 هك ةاملودأو ها اهسفنب اهصاصتخال بام زلا لاقوكل وقين ا ليلعتلا ىفىلوالا ناكو ةملال منرعثلا ىف
 امهدنعو هأو") هصاصتخاروهاعل ( ومالا هذ رتتزخاذاوهلوق) ةيادملا فال قفاومرردلاف
 مسارب تيددنعت ةيتاكملادالمتسا زق ىففالتخالا لع ىننم فالتخالا اذه (خادلو ما ىه
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 1 (نيحملا قف نم ثلاثا ءزجلا) 0
 أ هنركل لومقلا ىلع ىلوملاريصف يرحل فرش هيلا .هنالف بئاغلا عفداذااماو هيف لصأوهو هءلع لدم |

 . أ ىلا نيدلاعفداذا ن هرلاريعك يلع لدملا نكمل ناو لو.قلا ىلءربح هناف بتاكملا دلو ىَدااذا|كارطضم
 || عقوو تلد لا قاذك ندلاهسلعن بل ناو هنيع صالنقساىلهتجاسحت لو.قلا ىل عري هنافنوترملا 1 10 'ء

 | | رضاحاما (هبحاص ىلع عجربال هلوق) ةيلالءثرشلا كل غوهو هئيعل دب هنندركةرردلا مسن ضعءاىف 0 :اسيلز يحل حج راب

 . [ًارارطضالا ن اننهرلا رك دام فراسصف سلو رش ىلا 3 1 تاغ امو ةيلعان :ىذقدتا حش أو (- 1 ا
 1 حيرلا مدعلاةباكاذهوديرحلاهل لصت نة ضرع وهاعالب ا. كلذكر سدلانههو لصاح ْئدتاوفن 0 0 0 1 1

 1 |عوجرلا قحو و مهوتمهنأب بجاد لول تافامعر وةناكلان ل صاح ةيرملا حليق نافانارسحت عمال || كلن دفاع ابا
 . | ناك هيلع ندال هنال 1 ل ونادر لكلا ءىوج ه,تدثالف ابان ن نا هالو ةنعلب كلا

 ادلاورح ناوهلوق) هلع ن.دلا نو ؟.امضاسعلل امهوولام فالذع نيدلاهيلعن مريغ نمنيدملا كدلك

 ا الن كفاووصل شما قزم بانل اللباد مهتصحرضاسحلا نعطقسو (قدعبثاغلا
 ب علا 1

 أى ئدهمالا نع طقسال ثمحى رتشملاو ةياكسلا ف دولوملادلولا فال امل طم ن نك. ناواموملع | ىسقنم سلو 0 كك 0 3 0

 | هلوقور رداعمتةراكلا ىف ل دامناوادوجومدقعلا موب نكي لوا دوصقم لندن لهنال هقتعإ لدبلانماأأ نمع :. اما بني, 1

 1 قام نادداز ىزعرك ذنكل فاتخضال نيعملاذا مالا ن ء هلوق نما لاى الو اسمدمالا نعطقسال تاوز دم(, ن٠- كح عي لق

 ١ ف قرا ىدرالاوهلوق) ردو رردرضا-ل ا تامول ذك (الاحهتص> بنا ءلاىدؤيو هلود )د يطا ىبل لا ثنا 3 1

 ١ ذارظن هفور ردتاماذاهدلاو مو ىلع قس ثبح ةراّكلا ىندولومل !فالخ ادوص ةمدقعلا ىف لحد هنال (ىزذز 3 2 ا

 . | نارهاظلاو ل لادللع ءادالامدعدنع قرلا ىنهدرالو الاحه.لعءادالا محن ضد قع :الادوصقمدقعلا قهلو“د هدحإ ىو 1 0
 [|ليلعت هنارهظمثتئاغلانودرضاءلاطورمثم ناك لحالا نان م ىفاكس | نع ىزعهرك ذاع للغ 0 (عجرب) "برغم

 درالاوال هتصح فتاغلاىداو هلو ىلءامّزقم همتعءركحذولو ةياكلا الدين مهتصح طوقس / لد الات 5 ٌ "1. 1

 هلوقاماوادوهةمدقعلا ىف لحد هنال هلوق صوص ل. لكل امدقتدار 1 سدلواءاؤص ناكل ىجا لاك 0 ا م كوع

 ٌ : ئثل(ب هاغلا دود الو هلوق) كل ذكى ابزلا قوهاك ارو هلم قم هنافاةءاكلا قدولوملا فال 7 و
 ْ || ةراذكو (وغلهلوقوهلوق) ىنيعاعمت هداك ىف حدا اوامدش مزاد ,ملذا هيلع نيدالهنال ل دملا نم ذأ » افي د

 "|| ىاواتاكمراص دسعلا لمقاذا كانه لاق هنافةقباسلا ةلٌثلاو لَم ملا هذهنمب قرغلل بات ىاب رز | نور
 . || نمالروضحلا ىنععدووشلان ,هرضاتللىأ (دهاش از ةمزالة ياك !او هلوق) ىدنفاحونهرقاو ىدنفا
 اارطناو ىلي زلا حرصه يو ريتعن المهدرودالؤالا لوبق ناهدافم (نيريغصنينبا نءوهلوق) ةداهشلا
 أل عج ثحىلب زلا فام لمد قافتا هنارهاذف] درأل ىزارتحا ني ريخ سا مهنوك نيبال ادن: له

 | ناكل بئاغلا دف مدعكر عسل. راكحالا عج بئاغلاورضاحلةبك لئمتللادذه | فهي ا. ضير
 0 فايف هيجورتقت (لوقل |ىلءىلوماربحو هلوق ( ردعربتم هنال (عجربل ىذا ىأو هلوق) كوا اي كابو
 | مالاىلوملا قتءاوإو لديلاءاداوهو قدعلا طرمشدوحول (نوقتعو هلوق) بئاغلاو رضاسحلا بتاك 0 هدا كقهكير ير
 1 أ مج ةنعاواوامهتودل دملابمالا لوما بلاطو لاحت اىف هناب دود : امهتصدم ةباكحلا ل دب نماموملع قد 0 ذل نوح ان

 '[امهعس نا هلالود ذأ ىلولل سلاش است كحاولو اهموحن ىلع قا. .لا اهماعو امهتضح اهنع طقس ل تعلم ير 2 راج 7
 فدل ! نيدلا هملعن 71 ربغ نم نيد اكملت ن نمدتقأل ىنعلا نع الامم هوو نيدلا نعامهأراوإو 00 سيقز نإ نأ ةلسر

 نات د و ع 2 ث.ح هنماه ًارباواام ههوولاما

 ج27 >0

 1 4 اخ 85-5 1 2000 م« (كرتشملادمعلاةناكت انام م 00005 0 ا
 00 ااا -77آآ ل 0 2 ع
 ةدانو 0 و لعافلا مسا ةغبص ىلععاةلارسك, (حلابتاكملا ضءقاذاف هلوق) دار

 اال ل لامن نال اغلا هبص*2 و ضويقملاق هتح عطقأب ن !ضدقلاب هنذا



 0 (نيكهالنهلد)

 هتيقب هعباب «نأن| اهطاقساكلع ناك ىج - ىلوالاف ضد را وس تناك عقلا لادا نامل

 عدا راماطاقس |كلعالف هن ع3 نه هلقا ىلع ةاكلا تعقو انهو طاقسال! نم نوها هنالىلوأ اهريخأتف

 5-1 راما نماما الا هلوقو علو زىلوالا الذم هعيمج قلعتمة*ر ولا ق-نال هل. أنالو هتعقثلث
 ني علا هك * _ | (ىلاملاهنعطقس ١ و هلوق) ففى نا عودي دنلا,ًرقيل الا لعف ىوج لقتل اقم

 , ه.علإز : ”نعلا. اف ترم قادلا هنع طقس وهلوق نا لعت ربرقتلااذهب و ةِهَمْلا ام ىلع دازامهنع 0 نمئأ
 اكو 0 6 / هلوق)ىو أناكلريونتلا اك |ةءقردرواهلوق ىلع هم دةولفزدلا ند مهفياك الاحة ع معلا ىنا'ىداهإوش

 بلال 0 3 مع حار 41 ليقاذاىأ راشل |لوق نا ههجوو ههجو نب-.ملو ىوج لمأت هيف ( ما ىنحالارح الءقاذا

 هناا ير كدإ فز ةباّكلا قع باستا ناديفي ار 2|لبقاذاىأ هلوق نافردا.تملاهرشا اظوع نصل مالكل امانا
00 

 كلذ سكعدسف دنع ن ءاسنتاكر كم هلوق ن الضنصملا مالكن ,مرهظ 1 ل كومود

 ب رص (لجرلا لبقو هلوق) اننعشر حلا ءادا لبق ىأ (تادأ ليتات ةمعالم حرمشلاو نتا نعب نك لف
 ما !لوقن 3 ,ءمهغن لاق. نأ قب ىوجررلف -ىل اك ةياتكلا تاياءاسما نوكمالرعالا نايف

 هنا ق قلط|ثم>رردلان مرهظ» ام اوالحت قد ةءبالافلأ ىداو لمقلول هنا لجرلا لسقو هلوقدعي الأ ىَدا
 - ل/ < مع

 7 هدر رو >1 توإ / مثلج ال .ةاذااع د.ةمءادالاب هقمع هلوقب كيم زعل ىهد.فاذمو لحر لالومق 0 قدا

 ا 5 0 ىلع كول لمع لاغلب اذاو هيزاحاو دمعلا لودقرمغن م (ايرتلا كن معا : هناقهلود ١ ما ىو ادرك ذائافلأ كدا

 2 ىقهلومقك ءاهتن الاق هتزاحارا اصق هلومق وهبزاحا ىلع هفوقوم تن :اكةركسلان لانس لع 23
 39 "1 ىل

 0 لا / لقطر 7 تدلل انا همقفلا لامهملاو بالا ةروص ىعهذه لة (لاىفا ىلع لةزولو هلوق ا: :طشامنم اذكءادحالا

 هعذاولو 00 1 دحوب لوهل كحال فوقوملاو فوق هومدقعلان ال (اسايف قتع اللوق 93 ىوجريعص لا عماجلا ح رمش ىف

 كرجل 8 3 هنن إ] كل طرشامع اداره ةةعوهودمعلا عقني اعف ةذف انداكلا نال( قتعي ناسسالا و هإ و١3 ىأ رودعتلا

 ه1 اولا ك1
 ناك ذاهنا همقو ىس ١ةملا ةمالعل الاقةيانمل اىناذك 2 هلارظن «ءلعلدبلا وجو ىلا عجرباعقاهفقوتو

 ىدعلا قلعت نومك هر ةناكلا نايت يحا و ا اع تعب ىدااذا لاق فد بتم قلعت اطرشنءاملاخ

 ا 0 ْ حب ربص قلعت انجن كسي ل ناو طرش |مهادانيوتع ود نس ارايوهويلديلا نسوا ]اتا

 0 ا تبيحا فقو تلا نهوريجماةزاحا ىلع فقوش ىلوضفلا ع ناق عبمل مامن ىرفلا امل .ق ناتىوج

 ةيئانا 00 7 ذأ ىلععجرتالهلوق) ىروطال أرحمأ ةلكن عجا 7 عاقل ناب

 انهار ع -ة.ول| ضعن ىدان أب قدعلاوهودوص#ملا رص لوا ةدنعلا ىتدعوهوهدوصقم لض> ددو حوبتم هنال (د.علا

 تعا تىفعو ل || ىلب زقةعلاوهوهضرغ رصحبإ هنالنامضرتغت و ااا ىلعهادااع عرب لديلا ا
 سايقز ل م راكع تلا نم هبال لط انام نال غي استنادا

 ع 38 00 هنا ىل_عئشال هنالددعل | ىلعىلوملا عرب ال لوما ىلع عج 1 ىلو اانههذهادااع عجرب ىدأف هيلا

 3 ا: 2 0 مع (مد هن عربت هبال ا ا ا ريغب قدعتف ةزاحالا لمقدسعلا

 اج 2 0 مهدت عحربال ةراككلا ل دب ضعس ن اسنا عر مث ةياككلا هسفنب دمعل الق اذاام فالخومدارم مف ىتعل لصعتيل

 1 "ىدا/إي ل ١ ىجاب زدداسف م عجريفد ساق ن اعل نالن امك نءدادااذاالا لكل اواضء.لاىداءاوس ىذااع

 7( ل هناا هريغ لامو هلام ع أن نكبئاغلا ىبعرضاسحاةرالو مدعل (هتزاحا ىلع اغلا قد ىف فقوت د وهلوق)

 ا ةياكلاو هلاعمت تال |لعحو ادصقرضالا بطاخىلو لا نان اسدتسالا هجو هريغدمعو هديعب اكوا :

 هكا ل اهافىرتشل اواةياكلا قدواولااهداوا ماك فل خد تدتوك اذا ةمالاك هعو رمثمهحولا اذه ىلع

 - ءامغلا ةنادابتالولدب ءلا نم ْئش مهلع سلو اهئاداناوقتءي ىت_جاملاعتدقعلاق اهملا موهخملاو|

 الصأ ةياكسلا ند هل -سدل هنال هنمئثنالو ل د_ءاا,بثاغلاذخاؤي الو هقح قف ةوسالذا.درالو

 بحي الذادععلاق أ ملامومشلا ىفاذكوةرهاظ ىرتشملاو ةباكلا ىفدولولل ةسنلا ةيعبتلا نارعاو باي :

 تالفرم اما عفدا ذم امأ (اقتع ىذا هاو هلوق) هحولااهفرطتلابهمذ نعت افئث ل ديلا نمدناع 1



 (نيعملا مق نمثلاغلاءزجتا) ا

 هحوتف هاوق هنلع لدمال# قمل دسلالكو الاحهتجق قىعهس نان رانج اردنا هنمد.فتساف كا

 ا

 ظ حارس انيلانملارثك أ [نول» نازاوح هإوق ريختلا هل ملعت قنكسلو ما ةإ- ٌعمةءاكن امهج هقتعل 0 / ِ

 ريبضتلا قوهلوق نغم ذام بالف ذ تح ورثك ا لاوه هتعقاثلثوهنو نيلاملا ن لاق ذوكل نالام-الا | كأن مرور < فلكر
 , 2| ناتوج هقتعل هجوتف هلوق هانأب . كلذو ناك ام. ارثكحالاو هلؤملا ناك ذاالا مال هنال حا ةدئاق 0 3 اس 2

 قع هلك تعا هنال (امهتملقالا ىىس فسو ىادنعو هلود) كلذ ىلع همن ع موال اقلمأتف هدي 0 0

 / ْ نسدلا لأ هيلع قيدقو ةباكلا لجال ناك هناللحالا لطب وةباكَسلا تاطب قاتعالا ىزحتمدعل هلت لدي 00 00 ع

 58 5 ةءاصولا قد رطب هضعل قّدعو ةبصو رسدتلا نو ةمصولاى قب رطد لصح هضءد قدعن ال ل ومر (رنع لي 00

 ١" | طقس وامهدنع هلك قتعي هناتءاوسدل لامالو هيوم ضرع ىفلوملا هقتعاولاك ةداكلا ل ديهنع طقسال | فعتن رن 0 ١
 7 ريبدتتلاب ةمقلاانل هيلع ب>ووالاح ياكل لدن < ءاعباذاو ندهملعن كل ناةياكلا لدي ثا“ هنع و دلل

 8 دنعو هلوق) ىعل زدحاو سفح ىفريثكلاو لل | نمد ريمخعلا قةدئاقالذاريمخت ذر مع ن نه لكالا همزلت ىلا( ! ووجب "سور

 ..[ربدتلابهللث قتعدقو هلك تفداس ةءاكلا نال (ةيكل | لدي ىثانو هتعق ىتاث سم لقالا ف ىس د أ كوبر 0 ل 7

 38 قدح عمورادقملاوفةفيش- ىلاعمفسوو اورادقا او رابخلا قنيعضومىف فالخلا هئازاناملطتنق | ةف  كك يني | لم
 "| كلعهنال توملا طرشي قيلعتلا كلعف همذ قتدعل زيجضت كلع هنال مص . تاكمربدناو هلوق) رانا فذ 5 0 ا

 ٠ ةلصفمر رحلا ةهجدل قيتف ةباكلا لدعءادا لق ىلوملا توك نالاهتحار هل عفان فرصتلا اذهو هتبقر 7 ”«لقالا , لعمر
 : ريختلا ف ةغفلا لاق ىوج تهاو ١ قاكرهظالاوهو (امهنم ملقالا 5 ىعسدا اآمهدت :ءو هلوق) نيس ١ م ا اع

 لد اقم ةءاككلا لدن نال هماع قفتحان هرادقملاامار ادةملأورمم ملا نا الا فالكئربغال

 نم هتصح طقس كلذ دع انام هم .ةرلا ضعي ىةعاذاتكلذ لءقدب ر هب !نماش قوس لذا ةبقرنا لكن

 نراك ناهز ةفزو كالا ةناو اقسم نكي ل لح وملاو ىدتسملا ف ىقتناغعا طاق الان الزوعف ى 5

 هل عم هامه لعهامذ ةةسىلا فلأ رمخلا تاكم ىلع ناك ا ذازوسالاذكو 0 !تاك قرمدقو

 ]| ثيحرردلا فام فلا ةعدجو نملام ةءاّمكل ال د,ن ا نمىل.زلاهرك ذامل اق. نا ىتنانرنا موزلل ةبانع
 اذاهنالر ردلا ام ه-فاضالوةءادحلا امل قف اوم ىهلي زناهرث ذام تاق و نمل اع سدل هن اكذ
 ]|| هذه قماباحا( لا ضد رمتامهلوق) دحاول "املا لاتع سداوخاه جو نمهنامهشب هحو ن مالم ناك

 ناستلثلاوهو ل ملامالب اقماع للدين وك فثاثلا لس همن 00 لالدنأ 0 0 ١

 ابر ناكف لامن دلاو لاك سدلوهو لجالان ءضا.دعاهنال (ع الناس امقلاو هلوق) ىلز 5 0 د

 ل لاما هل ىطعأق هيالاءادالا ىلعردقبال هنال دو نملام#ةاكملا ق-ىفلجالان اناسحتسالا هجو | ؟ - تاتا

 : ةناكلل اههتماذسف مصلا اذه ل عبو اير الفال دةعاف هيلا ةكسلا خ |مصت ال يح هجو نملامةباككسلا لديو كعةدر ييياعتلاي

 ضءبلاطاقس !حلصلا اذه لع لا بال ىوجو يجلب 0 امههدقعللادر دو ةقباسلا فلج ا

 وأ /

 1 ىةناكلا تناكولذا ضرملاف :هشاكىأ (حلاهدمع بتاك هلوق) ىوجردقلا ىف الل> اى ةهلثدملا و 98 0

 ال ىلانيقلأ لعودع تتاكض» رعرتونتلا اك لاقولو ةثرولاز ت1 ناواقلطمة ايام تذفتلةمعلا (تاةززي ب عدل دل رد
 1 اقلأ ناك ن ايءاوسلا ىلع ةعقل او ةراتكلا لام ناكولف (فلأ هتعقو هلوق) ىلوا ناكل اتا ةةنس ل أيلاو

 5 ةتلاحىلا ةثرولاهدر ىأ ل وه عءانملاب (حلادرواهلوق) حا افملا اك اهات انفلالا لت دقت بص هبان هعفلا ن2 قس” ر[فل
 1 ىلع همتاك :نأبهدانزلا كرت نادل لوملانال (ىفلالاى امى د توماوق) ىوجاقيف ةرىلوالا كنوز 2

 : لادنالا ماكحا هيلع ىرح اىد ههرلال دب ىلا عمج ااماو ىلوالا ى. رطلابا هروب 0 3 هنت 0

 "| قحونغلأ افلأ ىواس امعاناذااجف هلكو م كلا سدحلا قحو ةدتارملا نايرحو ةعف ثلايذخالا تح نم ددروازإ
 قاملاو هلوق) ىلد دز عجل لب 0 لدلاءاذكف لددملا ىقلعتم ةنئر ولا ١

 الاحةمقلا قاثىداهاوق) رردلاةرامعن نءدافتنن افك ةمقلا نمالّلدملا ن ءقاملاىا ( هلأ ىلا
 ا ربل ةقيلا هاجت رقلاواع يش كذا ع ريعأت !او ردعلا انه هاباحملا نال ام اتش 21



 (نيكسهالنم ىلع

 رقعلا تد>وا ةياك )اك ةرقعلابحوادلا طوق سودحما اطرقم والا امثلاوءارمثلا تنحوا ةراككلا

 هبحوتالةناثكلا ناف ىنعد حاكنلا فال هلوقو ها حاكنلا قالخ

 2 0 ١ 1 ةباكلا لم# نئاككلا هّمطو نمةدالولا تناكولام مثهقلطا (2اا هس نم ةناكعتدلوءاوق لدفإ+

 و ار حس 9 36 كيرلا نء:طولاريخأت نأب تقعت انفو تدلوفاوءطو مث ةماست اك هيروصراشلالوقر هاظأ انالخاهدعب وأ

 ا ىلع ا 1
 افهجوتسل لب اهام .5 ناكولاعزارت-اللالة يك ادب هنوكرةطولا دمق امنا تاق مزالب سل ةداجلا

 رعمعتا ن ند ؛رةعالف ةراّكلا لمق نئاكسلا هّئطو نمةدالولا تناكول حرقعلاب ةيلاطملا هملع

 قلاقاذهو اةلطمال راك لاد_عب هّثدو نمت دلو اذا اعد_قمه اع :رقعلااهقاقكسا نا هب راش كك

 95 00 0 ةنتس نودلدلولا,ت ءاحولام||,ممراَك ل احاهئطويرقااذااعف رهاظرقعلا | هقاقدتس|ىاوهو ةسلالبنرمثلا

 0 رجلا - ف[ (راي ا ىهف هلود) هم اء :رقعلا اق اقدتس|و> نال ةراكل ادعي ءطولانر ةب لو ةباكسلا تقو نم مرتع
 اك تدع ْ

 فيلا نإ. هر ىأ (رقعلاتذخأو هلوق) ىنيعامرمدب ريدك لدد ريغ ةلجآو لديب ةل> اعاني رحاتهحاهاقلت هنال

 0 52و 01 وم دلو ىدااذاام فال ةمقر هل ةكواممابنال (هتبذكواةوعدلا ىف هنقدص اوس هلوق) ةيانعاهلمهرهم

 سهو / ءاوس 0 كلمىق ةقيقحه] كالمال هنال ةدتاكما قب دصتنالا ىلوملا نمسسنلا تدثيال رح ةدتاكحلا ادد راح
2 

 ريغ نم ةوعدلا درع همسأ د د ثع .حهنلاّدر راحدلو ىذا ذاام فال كلما ق-هلاغاو ةمتاك 1

 تامناف هلوق) ىلا زدلا طرمشد ال. ةسالا لقا ايكيا مف ةحاصل هدو لام الع هل نال نيالا ىردصت

 0 ىوج اهئباَك ىلع ىضملاتراتخااذاام ىلع عد كك رفث (ماتقتعىلوملا

 نا ىو اك (ث ف هنم ةيسنلا ةيصعلا نالاهالوا ثراالوامتامسعازسأ نمءزجزخآىفاهةتعت وبل (اهدلول ثاريم دامو 5 تاوبلرزر ا 0 ناو ىلي زهيلستت ضرتل ىرنأ ةهحافت 00 0 8 0
 0 0 ىتحاهثطو ىلولل لحالو ( ةيتاكما الكوق) ىدعرةيال (داونا اذه ىلع ةياعسالف هلوق) ةمزقم

 "نيش ادعن قولع 0000 نكعهذمىف كلذدعب تدلوواهمفن تز عاذا
 1 كس الر و تلو اذاال او عِدرْبَع نم همسسأ تدن

 1 -ةويوإب | تاء | مادلو بس نال (ةوعدلابالا هنمسسنلا تيثاالف هلو) ياي ا 2 ها
 كا 30 0 نمدءالف حراشلاه رك ذاك اهوطو مرتو ذهو طولا مرن كتملاذا توكسلاب تشات 1

 كر قامت .. تلات رردلا ىنام تلق ةمتاكل دال تالا .-رردلا اع ركشنر ترامس
 قدلولا .. | له ىدنرإإ | ىستتاماذافهلوق) ةيلالينرث لحال ةمعاازاواندارملا نأب هتعسمان اودي دنيا وتلا ْ

 ل ع تيثولا !هنالالاعمتبتاكم هنالابماع قب اهفىس هناقدعدبلوءاتوريغن ءتتامىأ (ماولااذه

 00 2 هلود) ىوج مالا تومدعب ىأ (كلذد عب ىلوملا تامولف هلوق) ىوجو ىنم .ءاهلع بتاكل 14 هل

 0 كول ح 0 0 0 هنال (ةياعسلاهنعتلطيو هلود) ىوجهم اك ىلولاتوع تعب داولام ادلو نالرغ" الا 0
 0 لقدم 4. ناوهلوق) ىوجر لا لعةراعسالو لو توب ارح اص ةنالو يلي زاهع.تيفاهدلووهذادأولام م 0

 (هنوعلررر ٠ تف هر نرجس ٠ | ةموةنمريغماولا ما تناكناوام_نمدحاو ركح ف تان كلم نال (عصدريدمواهدلو مأ بتاك
 لامال 1 0 00 ىلاو لاحلا ف بس اك او ل.ل كامل هىلا لصوت ا ىلا هتان كوامملا ىلع درب ةركللا دقعو ةفينح ىنادن ع
 0010 ا لديارتعطقسو اهمزلب ئيثريغي ىلولاتوعتقتءىأ (حااناهتقتدو هلوق) ىلنزل املا ف ذيرحلا

 3 ا ىإ هلكح ع نموامهت :دبىقانتلامدعل ةراكل دعب دال .ةسالا كح ءاقمل دلوأ م .موما دس تقتعاهالةراكللا
 ا

 توب 0 عن ءاهكلمو ةبتاكمو هو تقةتعامالدأ كالاودالوالااه ل ستواناحت ول ادعباهقتع

 هلا سهنال (حماهت 85 خب 6 ىأب ردن دامح لاحىلوملااهةدعااذا كرا اصق هيفريخلا كلم

 نط كل :هفمدنع قاّمعالا ىزمتل ني اهلاهلب اقع لد. .!نوكس تلت ١ هناك لا ىلع داش اريبدتلا

 اهباك نأ ةي> هقتعله-وتف ثاثاا قت 2 . ناك كهف ةياق |!تءق 3 . واه كلت ااءار وام 2 م

 نيلاساارثك ٠ أنوك نانا ازاو2 ل هدا فود د5 م نادل دعا نوكلو: كف هلم راسو َدِإَحَو 5

 الا سا> ناكن او ةدئاقرع. )ىف ناكفالاح هنو كخل» ءادارسعا اهياناو ل>الار |تءايرس |
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 (نيعملا تف نمثلاغلاءزجلا) نبا

 . كحق هنال (هلهيسكو هلوق) ىليز بتاكتلا ىف هعدت. ف هنم همسن تمثةوعدلاب هنال(هيلعبتكت
 . || بتاكلاجوزناوهلوق) ىلب زقساك مل اةتداواذ'ةيتاكلا اذكو هنوعد لسق ناك اكمكولمم |
 (لاقيدقولاقهد_.عج و تال بتاك-لا نا نم مدقتاع ةملالءنرشلا ىف هلكثتسا  (حلاهدمع نم هما
 ل عمو عحص ريغدقعلاءهاناهكلمو هدقع ةعص اديفم سدلهديعنم هتمأ بتاكملا جب وزتنالافانمال
 |( ىعداف ه”مائطوول كلذ عمو ى رمت العال بتاكملانا[كودسافلاحاكنلا ناك تنذلا تش كلذ

 |[ هرود صلاح هلْزيالذا افوقوم نوك» هجو زتكه دع بئاكملا عوزت سلو بسنلا تيثاهدإو

 | هناللوملاهنذأ ناودد_.ءج و زتهل سل بتاكلانا لصف لارا ىلوملاو و زيك هلوههجوزتو
 7 ناو هلو نم بتاكملاةءارق ىلعهحتيامناىفانتلا نمىلالمنرسثلاهرك ذام لاق. نا قد همت كم بسك ٌكاعال

 لعافلامساةغيصب ْئرق نااما لودفملا مساةغيص ىلعءاتتلا خفب بتاكملاامهمتاك-ذ هلوتو بتاكملا جوز

 تش ىلشلا ب اشلا لاق هصنام ىحناد_.ءريشأ| طط تر ار مئالف انذعش ططط هتد_>و (كءاتلارسسكم
 || تتاكملا لد. ىلوملارك ذولف دنع نمهتم' جرو زتعكالعال# وكن م نالاهكتفرال ءاتلارسكأرق» نا
 ناك ناو لوم اوهاهرسك وديعلاوهءاتلا حب بتاكملانامهفالردابتملا نال ىقنعالاك ىلوأ ناكل
 هأ حابصملا فهن حرصا ةلءافملاب ا نمهنالةةلاهرسك وءاتلا تشن ىلوااو دمعلا نم لكىل_ع قلط»
 نوكتداولا اذه ل تقولو رر درهاك قرلاودي رحنا ىاهعش اذ قو رامالاةمعمت نال(افهسكو هلوق)

 ٌْ امهتيدشتمح ةهقلاو لتقف امهدلو نءواممءةراقكلاال- هقول ام فال انرك ذاسا تالا نودمالل هتعف

 0 يمس ىنال (ةرهالوم :ذار علال هلوق) ىبلب زةرعبتلادرع فالذةيووأالف امهنمدقعلا لومق نال

 0 أ هناذر ؤ رغل اوهو ق< ١ اذه توث بس قرحلا كراش هنالء(ةهقلابرحاهداو د دنعو هلوق) حقاولا

2 ١ 

 ]أ داولان ا'رارعرمدقواقيقر نوك.ف نية.ةرنيب دلو هناامهودالوالاةيرح لانيلالااهحاكن ف بغرب هابل تورز هدي
  0قيفوت ادعم ىلا رع أَممةهتنانههو رحلا جوزلااهعف دي ةزح ان هع روم كانه ىلوملا ق- ناله 0 0 1 ع |  0 0 0قتلنا ءانعمىف سدلاذهو ةراحصلا عاج ابرورغملا ف لصالا اذه كرت ن كلي رحناو قرلا ف مالا عسب ||"

  #3 0هيبلط قدوم ق-قرهظ لوا نذا بيس همزلاذ | درعلا نيد نانىاب زلا هلكشتساو لصالا ىلع ||"
 ١  00 0نذاريغ ج وزتلاناك اذااذ_همقتس اغاو لوملا نذا ناك اذااعف ضو رفغمانه عوضوملاولادلل در 1

 "اا ءامولا مزلتس الحاكناا قلطءنذالان ان ىمدقملا باحاو لالا ىقدلولا ةعقالورهملاهمزلدال-فىلوملا عكر 13 ا
1 

  | 20ىذفياعنذاحاكنلا,نذالاذا هرفامىنعالو ىوج ها هنمداتالدقف هلعدريدقت ىلعو هكرت زاوحلأا (<«ب || '
 حاكنلا هنذاللوملا نال دراو سااذ_هولاق ثيحانعش طىزارلل هتدج وامتااندسلا ]| ت 7 تيار ||"
 كلارغأتف ها ضار نوكمالف هنذاب سدافر و رغلااما هقحىف رهظف ةقفنلاو رهملا نم هيقلعتامو 200 / . كرر تكف 1

 تلايزتست كسير ىو ٠ لوق) اكل ذكسبل ءاسولاو هسزاولن ءناك اذاهيقلءتباعانذا نوكيا ئذلاب نذالا نا لاقأ] ||  0ثيحىمدقملا باوج ة.عص ىضتقبامرك ذئدباادجو ىلع اولا ةبثاحىف تدار ها هقتعدعبامأأ م. 0 با 1
 وود فيا لبا زارتحا سل نذالارش ةنوكيوطولاه دقت (هالومنذاريشبءارشنة ما ءيطو ناو كامب ءلاعإ يجو ٠ |

 ةلالتثرشلا قديقعت ( مك ءارش هلوق) كوالا قب رطلاب نذالا ءطولا ناك اذا ةيتاكملا ىف دقعلا م نو 1

 تهاوملا ناكل اقي نأ دب ناكف حصل ايءاريشل | فصوب فيكسف ءارتشالا ةعص عنع قاقوسالا نان م :

 / تةؤرهاظاارامتعارةحتلار هفصو ن أب اننعُش باحاو عببلا داس غل تدرو| تقدقساو ةأرث_تم ئطوول

 طق_سالءارمثلا الولهنا قرفلاو (قتعذم هيذ_خأ هلوق) ما عري غرمالا سفن ىف ناكن اوءارمثلا
 1 انهو كوملاقحىفاتباث نوكمف: راقلا عداوت نم رقعلان وكمف رقعلا بحال دا طقس ملامودحلا

 تشرقعلا لوقنالئاقلو ىلوملاق> ىفرهظالفةءامكلا همظتننالف تكلا سدل حاكنلا

 ى-ىناشباث نوكمالف'ىثىفةراتلا نم سدل:طولاو ءطولانانذا سدلءارمثلابنذالاو ءارمثلابالءطولاب
 1 نان ةةيانعلا نع ةلالبئسثلا ىف هرك ذام لاكش الا اذه نءهباسء>اام نس> اوةعب سدلاردصلوملا

 هيا كح) : ١

1-0 

 ١> تتح وا << مسي



 و راب مهدع ْن هام دن 2 دا نطل ام ياس اهجوزترتشااذاةمتاكملااذكو ؛

 0 (نيكسمالنم ىع)

 ةياككلا لم ةدواول اىأ ايلا كرتشملاداولا هتاف ةدولولادلل الو. د مهاوقاو دالولا بارق ننالاو |
 ماكحالاف نونواغءاذه نعوناونالامثهءلعلديامردللابز ءمبتاكملا توم بايىف قأسسو تاق أ

 الاح باقل ىَدْوِب ىرتشم او هبب موف ىلع ىى.ءافو رتب ل وهونا تام اذا تشب ا كح هتباكك قدولوم لاق
 (| لد نم بلاط اليلوملانا| اهنموال_- مالو الاحالن ان دون الو تاماكت ادرس نا دل ول اوؤقراىلاّدرالاو

 | ىلوأ ناكلال-ٌومالوالاحال» ءادالاب ن اةتءب الل اقولو ةيلالمنر شو ررد عودتملا مايق لاحاعبتةاككسلا ىف

 قرلاىلانادربنيونالا تان هركذام لاقي نا قب هسفنءادالاالءا دالاب قتعلاوهاستا ىتنلايدودقملانال

 أادلولا لا اقيلام ريغ ن«تناكملاتاماذالاق ثد ىحعئادنلا قام فلام ملا: ادالاب ناقتعي الو تامايك

 عثادملا ىفام لمح ةغلاخملا مان نك-ا قرلا ىف كانددرالاو الاحةداَكَا ودون اامانيدلاوللو ىرتشملا
 |١ تامكنمفاكلان العاو هلاليئرعش هب رهظلارصتخم ف :كمامالا لو ىلعهريغو نيمحاصلا لوق ىلعأ|

 ةناكف هل ديال هلو3) تدحلا ىغم نع ىدنفا ىفاوتقولا الدي كلصو لع دناك لسانك هرداملل

 0 اا ىَدااذا هنكل هعبب عنتعل هكاع 1 هنالهعسإ ناهلز وعى ة> ةفين ىنا دنع (تتاكملا

 هلر رةتانههوىلوإلرر قت ةزحن ناس و هلررقتسف ىّدُؤر نا نيب فوقوم بن 0 م! بسكن آل الاوت
 | يجو نال (ل-درامهدنعوهلوق) رردءادتبابي رقلاءارشكراص هنال هبل ءةياعسالو هيلع قتعف
 : تناك نادلو تت ةلاسعو رع محر قل ال 5 اذهو حاكت ال همر م |هارق ةلال مش ةلصلا

 | ناريغهحاكندسفرال هيأرع ىرتشاولا ذو قرااوهر ه.فاشامدوحولة 5: كن كامب لح دلوا.كحأا

 اهريغىف كالو نيونال ا ةفنب بط اض بسك ىلةرداقلا دا ىرتالادالوأ ىفالصاقكاسسكلا ١
 !بطاذال ىبح
 هع تتاكلل منا تاو واو ا وال مرد -راذ يك ىرتشااذااهف

 ا ىل عءىعسإ 0 امموقد امهد هف*افو نعال تاماذا بع" اضن ريف واهل اذا هيلع تتاككتي حهنال

 ىلال_فرشلا مالكن مدافت_ستف هرئاثل|اماووأن دق هاكر ردلا ىف ىلو ال لدا حرص مامالل افالدخ هموت

 | دءاعسالو قدعت هنااماو ها ا امهدنع هموف ىلع ىسوهءاع تتاكتالاقو لاق تح

 ١ ىرتثاولو هلوق) ارامل دمل اىدأف ةءانو نع هتوعواءاذالاببتاك- اى ةعاذاهملع

 | اهارت ثاولاذك (دلولا عم ماهارتشا م هلوذ) هدف .حراشلا مالكو ىزع حاكتلابد دلوةلا (هدلو ما
 هل_صدعو عما مش ىف كاملا نيا ءركذ د اهعبن مرحال هنارش لمقو ةر هوحلان ءردودارتشا

 ْ هارتشانأ هناهإ-

 | الو ااهارتقا6 اواهارتشا اذا هما :اكت ةتطساوووالو | هيلع تناك هدلولا نال اهعبب مرحاه ارثشأ مالا
 | ىذتقمادو-ول دلولا ءارشد: ءاهعمب مرح دولا ىرتشااذا متدلولا بتاكل :وهو ىذتقملا»افتنالاهعمب مردعال

 | هلوق) انقاعتموأ اعمامها ارتشادةنوكب ناد |نممعادكت اه ةامهءاتجا لعرادلان اه طاف ركل
 امداواهت ءا تدي سنار المسا مساع فل كا أ (اهعمب رحم

 | اكتلا ك|عاهأطب ناهي اخ اهكلعمل هنالحا كنا زمةنيإو (هقتعي هيلع قتعت الوتح هلوقإ) ىنبع

 | هنحاصو مامالا نيب فالتخالاةر ثنا لعاو ىان زا ارمدوم ناك اذاالا هم | ةقفمي خالا ب

 همق ىفاللخ الو

 | اذااماو ىو اد مقل انو لل يا !| لبق ةدالولا تناكاذا اذه (خاداولااهعم ن .ك«لوأ هلوة)
 هكلم ف تداوا ذااماو هلو نهدارااذا ١ ها اتيموأ ايقاباه دلو ن تارا رجلا كل 2

 31 ,ناكناواهعبزاوبنبا را (ا.فافال هلوق ) بن توك نادعب ىأ|

 |١ دله تنل ”هنأالا دلو اة: 0 مف !| لم الامه قاعتءالف فوقوم بت اكد ا ناد اهعم

 ارد سا. لاو 0 تدئولدلولا نو دبودإولا ىف هتوسادلو اهعمناكا ذا اعف ق 4| ْ

 ا تاكل الدو 5نأف 0 هّنمأ 50 :اوذ اد هود ) يدنفا حون عسسلا عانتما فني ىأ هن مد سس سادقلاوأ

 : هل *)زعرا ير هن ,اًدمأ ءاو فكل حلا ىلع فةوّبال بخل انلق هدم ءامو كلعالا ٍ



 (نيعملاخ 9 نمثلانلاءزحتا) مايد

 3 هّارورض نمو هام كلماشش كم نم نال هكلعف نوز همن هن ءاععم "مل راخمأ ا مرسلا : 0 0

 ناههجو وهن رصموعوىلولانذانناكو !اللماث قدصتلوةبلانمعناقالطانا عادى 2 ةريدن نإ 0 0

 ثعس ىذل اوهوز وجاد, را هناك فراغ نهىنغلاة ماعلا دنعزهاجاوهمسكح ىنهكلمالىلوملا | ف دوام ا
 اد قس[ ور دي

 : لوك خازم دب (ريسيال اهلوق) برغملا نعانخمش زهاسج ا ىلا فرق عاتأ ارانوهوزا هما راختلا |
 1 ودو ةيلالينرمثكلذوحنو لمملاو لصملاو فيغرلاك ى نع ريسلابالاقّدصتيالو بجسالوةرهوج افاق | 1

 4 هلود) مهرد نم لةاهذفو سآؤر دقي برو قدصتن هنا ن مةريخذلا نع حراشلاكذساس فلاتع

 ]| اههرد ىدهأوا تهوولو هل و١3 ىوج ةفاضلا لم و لاقي نارهاظلا (ةريسلا ةفاضلاذخأيو
 : نع ةلالئرث فقوةءالف هعوقو لاح هلزيستالدةءاذنهن) ال كلذ هلا ادر قةعاذاق (ز والا دعاصق :

 فوقوم هنأ ن نمم-هوت ناهأسعام عف دلل «قتعلا لبق اعزارتحاللالى ةعلايهسلاا هةردينقتو عئادبلاا

3 

 6 و
 لكبلاط, نا هلف فلأب ةدحاو ةياككدي دمع بتاكول تا ارهخللاىف (لفكتلاالو هلوق) لفتت قتعلابو 2 لات نيل للوزير

 نس قرفالاذكو (لاموا سفن هلوق ) قاتسهد هلا ةكلاركذي ]ناو فلالا عيمج امهتمد>اوأ 0 0 اعز

 0 عرب لاب هنذا عصنالف بتاكملا ب كح كلب . ولا عرب او اما واىوللا انذان نوكينأ 0 من ىلا 3

 نءايفو قتعلادعن هيذ- أ لغكفةلاف كلا ىدالو هدأ ندا !ةرهوجلان ءأ اميذو عقاد ادنلا: نع هم كاليثرشا ْ , ين نر در هلع

 قتايلىوملا نذانناكولهب ىنعيو ها ارم نكي هلع ةاكلا ل دينال عم ه لس نع لفك ىنيدقملا 0 ود 0 زر
 م عوومل 2

 3 كللذ فاني ال سفنلا ملستو هت فلام ةاكل الدب لسق نا هأ هناك لدي نع ىداامعاصاصق : فروا . ع

 ىذلاباستك الابل وهو ه كل ذ ىلع س دق سفنلاماست نع ءرغاعر دا تع ام اجللو ير بالو“ بن و د

 ريسلابز وكنا شا وةناكلا تلت ديل عي .رمت نال (ْص ١ اردالا١ او هلود) ةيانعل املا هب لص# تأنيب و كا ب
 - ج / . هن -

 نمالار وصال قدعلان ال ىامعالل ل هأب ا (حادد 5- ىاتعاالو ه هو 5) ىف كَم بهذ ةضاك | 53 <؟د / 0 1 3

 نددلب اقعدعلا نه كاملا طاقس اسف نال لام ىلعواو هقّدعل 2 الف هصرلا كلع 0 ماو كلاملا 5 ا قى
 ١ ى

 33 ]كولا ىءاننإام لع قاتعاهفن نمدعلا ع 2 انزيدقو باستك ذل |ناننموكمالف سافنا: ةءد 2 و 0 را قمزإ 0000

 نموه سدأو ةقفنلابهمسكلورهملابهتنق راالغاش هنوك- 3 (هدع< وزو ءاوق) ىعلب زدكلمالفإ : 0 تءاللوسلا 4 0 00

 ىصولاو تالا نال ( تناك !اك هلوق) يلي ءاطنام ىلعةمالا جو زتفالخ ْئدف 000 الآ تان 00 0
 زارتحاوهف ق.قرلاربغ نمىأ (هربغن مهلوق ( ىنمع تاك 56 اعام 0 اهفتاستكا الإ ٠ ناكملع : هلرمإ| 9, اهدا إب لكحل

 - / اكو

 اناسحمس | ىتعب (ه:باكو هل ود١) هب جرمد» .دو تاكل ااك كلذ ناك ال ا وم قدرا عد نعل: ند : ءاوس او 7 3

 تتاكملا قبو قدصت دوومسلا] 5 ا ما تا افةراكل الدي ض عد ىدولاوا ََى الار 5أ !اذاوأ .: كل 00 ا

 دهو ىدعلاب قالا فو عمق نيدلاءاف.تسابرار والو الإ 0000 وأ داو 5 7 بوكو م كلي
5 : 7 - 
 | ةكلادع وزتلاوةراغلا الا نوكلعال منال(خلان ذاك الو هلرق) ءادلان عةملال نش مماالا| تب ال تةىا/ي

 اون الاك 0 0 0 تا
 ش ىصولاو ب ةداكلاو ةمالا حور كالعاهريغو ةرادقلا ىف ءاماع هفرصت ن راك م هناهف مالو مل دل ما : ااا ف

 أ نوداناوذلي ردلاو براضلاك :راقلافاصام هفرصت ناكل ملكو هنيماو ىذاقلاو تتاكملاودجلاو أ 1 < ا(ىربر
 | ةعفتمم .ف نالةمالا< جي وزتن وكل« ف سووا لاقو+ و فين ىأ دنع ةراكلاالو ةءالاجي ورب كلان 1 ا 0 تاو 00 <.(

 -_-- اك 9
 1[ بتاكل ك ةنوافملا ك كير ةيابنلا ف ل_عجو هنوكلعالفةرادتلا نان نم م سدل هنا هناو>وا ا ام 1 ءا 4 كلور 3 2 ا

 | || (اطنةتك قلد أ لوق) هقفلايهبشا توذألاك هلو ىلمزلا لاق نوذأماكق اكل هلعجو | ماعز دك > كرز تقلا
 |٠١ كلاميسيلباكملانالناكمالاردقب هلصللاةيقمتاستاكمل عصف بتاكي نالها نم بتاكلانال |... تناول نون كي
 ]| .قاتعالار ذعت اذاق مدآنبا كل ءالاعف ىتءال مالسلا هيلع هلوقل ةبقرلا كلع نع صن قدعلاوهتنقر ْإ ش 20 2 كن

 : ىودح قالا الهأ ناك ءاوس هيلع ق دعمت هقح فر عتالو هب قرلا كلعهنافرملا الذم هلةمانم 0 مآ 0 اق :

 ٍفاكملا نب قرفالف د.عالاقج يدق ىتتعلا ىهوةلصلاهذه نالانونهعوأ اررغص اكو االق اعاغ اء ناكتأن | ا

 | تال اندار أو الكم ع نايم ناو ريغصلا لام بحي تاغلتملا ن اعماَذ ل رتاج دززا ةقفنكريغو | رد

 ا

١ 
: 

ُ 
 "نيالا
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 ل ل مسفلا لبق لدبل !تدأاذاو داك 1ث ني ةمتاكم تءادام ادأطب هنا ىلع مرد ىلا لعدشا
 5 د :

 و الواداملا نه ٠ رذضال نا هطارتشاكد 6 2 ]| باص نكيملاذا هب لطم وح ا أ اهبمتلو هأ عع

 159 ( نكح مالنم ىع)

 و نما نه نكن ا هريه كحصو نول ال أقر رش ىىوجاةرأم 3 (ل-ةلا نم هلوانش |

 ل كرك ةطةلالدتتل !ايوريناندلاو مهاردلابو هم سانلا ناسا ءالا عملا كلعالا مهدنعو مامالادنع

 هلوق) اودع نوع از ولو ءارش ةلاو عملا هتماوهد.عوهدلولاكتتاكتلل فات ةسهقلا ل اقول عدم ل

 لوقو سلال نرش وذ اذ .علاك ة شح اق ااحمىباحالو ناضضاقلوقل ةريسدلا ىنع (ةاباحغلابو
 م ا مالكف. لع لدي ةريسلابةاناس ادة: تالف مامالا- :ءاماو نيمحاصلا بهذا ةسلاناك

 8 نعل نامكهيلع_>واناوءارشلا فلكوتلاو (ءارع خلاو او هلوق) 0 اض | ىوحلا مالكو

 تارورط نءوهف هل تش ال لود نم ىلعو هنمهعاب هزاك-ف لكوملاىلا هنم لقت " مالو|عسمبملا كل هنالا
 2 وهودق.علا ىذّتقا فلام طرشدهنال (ملاجرضضالن ا هبلءىلوملا طش ناوهلوق) ىوج# ةراتلا
 1 لب اا لطاسلا ظرشلا 0 طرشل ١ اذه ل* ةعةباكل ادسفت الود. 1 .كلام

 / (ةمبو ا ب ىمدت نا ىلع كتنتاكلاقاذا كنيلدملادحأ قعد ناوفودةغلا بلس قنا كشاذا باك لا لطس

 لا 00000 / او ةناتع ةياكلا هب دسفت الف لبا اهقياههالو ةءاكلا لد ىفال طرة نال كاذك اس ءلاذ_هوانامزو ده

 . هرج حمال 0 ثمح نمحاكنلا هشتو لددلاءادالق مسفلا لمدتاها ثح نم عبملا هسشن ةراتكلا نا لداسحماو
 تودصإر و 0 اع ناوهودقعلا باصقن 5 ءاناذمافل لا طرمشلاب لطمتع ا اناهرمشلفءادال ادعي 32 |لمتح الابن

 . اكرر بلو 3 ةسال اقامه هوان عش لاو ىلز ربرعخو ارج ىلع هداك واهتمدخ طرتشد نا لدم لددل لا ىف نوكي

 ا 1 :
 ىنر“ كا 3ك حرمم ث.ح لاك ادساغلا طرمثلابلط.تعسسلاباهبمشلف جلب رالف تتوسل

 200 /و ذل . (ىي أو3) ل لثمو ل١ شل ليتزرب 1/١ هلوق) دسافلا لطاملا.دارملا نأ تا نا نكع تاقرت زنحتو ارت ىلع همتاكول اعدل لثمو نالطللا
 فديزعا فحار 4 و نماهحورولالا ل ادهوررد ر 2 و5 5 و . ب 5 سدأ هنفب لمع * ماج ا داك قال ا ه د يلب أ هب دم ا هكئاع 0

 0 2 كفر 0 دو ةالوتلا لردع ناقلا قفا دونر هان ذاع ىناتسهقلاةلئىلادق اًدهو كلذك
 2 / 2 و 5

 هنا , اهم لوي 31 هلوقإ هيلالمث رش دالو أةيأ ارقب هملع بناككت .لىذلا ىنعي (هدمع ةءاكو هلود) د.سقتلا ىلع] درام هدنع :
 17 220 ع : -ه 0 3 . 5 . 20 - 9 . ٠ 3 0 0 9 .٠

 0 2 هحو هلم نكس الد علا اذكو لام ىلسع قع نادل سلوهو قءءلاىلا لو هيل (س ايقلاوهو .ٍ

 عي ا سلا نمعفناةراكسلا نوكس ارو عببلا كلءاك اهكلهف لاس باستك ا دسقع ةراجلا نا نادال |

 ندوه اشولا ىلا عل

0 0 

 0 7 وهوه .صوو بالا هكلعا ذو لدم ءلالوصودعالا هلي زئال ةداكسلاو هسفنب كالملا لب ع مآاذأ عسبم ءلا :

 يالا اغاو هلو قو ىلب زدنعلا سف : نم مب ةباقك-ل نا ىلع ا هلدم ىذت ةردقعلا نا ىلع هكلعال

 دع ىناثلا بتاكملاىّدان اماوق) هبوش حر سماك هامدتعلا سفت سفنث عسب هل سدلذارسظأ حلا هك 5

 ىداناناساكمقا هلا قي قرا ىلادرو لالاز عناو لصالا ا هجرت ىلوأل هو الوف اعماب دا ناو (هقنع 8

 امس تاك 1| لعحرذعتل ](هدمسل# الولاف هلود ( دردل والك ق رااىلادرز 2 ناو قةءىلوملا ىلا لدم ||

 هسلاءالولا لقا الك لذدع ,لّدالا ىداول هالوهوهو هلا س اناا برقا همف هفلخف قات :ءالا 4ع ءاهامدعل ٍ

 ةيرا كغ !ىلومناق :ن راج اداو ىف*الواارح قال هريغىلا قد ةعاانعل لود الع الولا وأ ةعملعح ىلوأ ا نال

 الا فاضإال عاد ,الصالاو مالا ىفو لصالاى 9 ءارا.تءار مدمس 3 لد ةرعش أ ءم قدعم سل كانو

 لو-هةر و مذلاتااز ق“ :ءاذاق بالا ىّدع مدعدنءرذعتل 7 !!ىلاَذفا ضالاردعت دنعالا بسلا

 ىرستلازو<الاذك ةيلاليتسثذفنءالىنعع (جوزتلازوحالىأهلوق ) ىلا زابالا موق ىلاءالولا
 «.فانبامدو وا ةقيقح هل كمل الورد ةمقرلا كلم ىلع ىرستلا نم نالشكل ذكريدملاو نوذأملاو نذالاولو

 ىاتسهقل !قاك ليكو 0 لابو هسفنب ناك ولام عف حج ورع !ازاوج مدعىف قاط ١ (ة) قزراوهو

 دفن هتزاحا ل: ف قةعانأف (قولان منذاالب هلوق) ةياقنلا ىناك مصناال ىأ روال هنوف نمدارملاو

 /ناالا هلها نم سلوهو عربتا نال (قدصتلاو ةبلاو هلوق) قاّتسهق بتاكلا ىلع حاكتل اغالذ
 مساس

<< 

_- 58 



 3 (نيعملا تف نمثلاشلا ءزجلا) 2-7
 ١ تش لاس سسسس 2 -للىلى[ى[ى 1[ ل[ ل 225 2 تشست7 57777 ا م 2

 رب زنخلاو را هل سعاس قلعت ال هادا هذ ه نا ىضتقي هيلع دازبو ى 0 نبت صقل هوحولان ا

 هيف عبتت دز هيلعةدئاز تناكن او هلوق ن مرردلان ع قيتسامل لاه نا ى ود هعب : رمثااردص حرص هنوأ

 ذهو دازئالة عقلا سغن ناو ةعقلار دق ىمم*للا ىلع ديزدار [رملاو او است هيفو رز ءيلولا لاق ةعيرشا رس

 نسون او ىلع هدئاك اذا هصنو ةياتعلا ىفاذك (عونلا سالو هلو3) ها هياعديز طوساملا ف لاقأ

 ىلا ف عنيو تزاح ءىدرو ادد. ج هنا فصول الو ىدنهوا كرت هنا عونل ا|نسملو سرفلاودم ءلاكهساح

 ريثعتف هلهاملا ىلع هانم نال ةءامكلا ف لم: اهلشود ريس اهئالدلاهحلا عم دقع )مداخن اوطسولا

 قلع ةياككلاورايتتخالا ىفلاقن ,تحل وتدهداص# اىلا هتاكو ل يح لحالا ةلاهح لدللاةلاهحإإ] - ”سزو.
 || هضقانالاو سنملا عونلايدارأ هلعلو ها معالق لط ما ناو عص عونلا نيعناحاكتن ااكبوئلاو ناوسحما | كمر "هلو

 ا نوءيراهتعتاعدنعلاى ةقندو أ هردق (طسولا ىلا فرصتي دهلود) 0 ءلالينرشهراسنعلا ىف ءام 7 ةىرر عشنا

 لويق ىلعربخ اك ( هتهت وق ىلءرمصو هلوق) ةيانعهصخخرورعسلا:الغردق ىلعومالاو امهرد هاا .ج ٍ
 1 ىليزابوتساف امالا لعبا طسوا !نالءافبالص أ ةعقلاو ةرهست ل صن يعلالصأ دحاو لكن ال هذدع لوم : 0 6 0 7

 1 نياناانلو ع.ااكو بوثوارادو اًهباد ىلع هءتاكو لاكراصف لوه< ه-.ف ىم-لانال(سايقلاوهوهلوق) 2 0

 | ةاد لع همتاك اذاام فالخوة سك امملا ىلع ىتمهنال عسلا ف الذ فمصولا ىلع ةياكلازاحأرع : /
 ٍ ىنعاهكلةورخا كيل نع عونم للا نال ( رختاةعقل هلوق) ىللن زدلاهجلا ني اعقل اهوضوا ا

 لأ عجور 00 الا الخلا ناك انو ىسدق لا ةمالعلا لاق (اهمذمقم, قدعو هلوق)ا أ

 3: لسااذااعفاضي أ قعر نع ىداولو ةيناسلا فور | سفن ىلا هعودر رهاظ ظلالن ةععلاواراىلا

 م

6 

 1 : هحرسش قم عضعل ن ناظور يغصلا عماسجلا حرش ىف ناذضاق ل اق هنو ىملعتلا 5 ىنءمةباكلا قنالامهد>أ 06 رس 55 و

 : 5 هج /
 # قم اع ةناكلا ن عصَحْل (اضي أقع را ىذااذاو هلوذ) ىوج مخ سد لررشلا نيعءادابق دع هنأ 00 1 00 فا

 1 واراء اداب تع هناقرمت ىلع دبع للا بناكو 0 روك دل مذار اع د دار قتعلا 8 5 0 ع 0

 0 , علت زلاليلعت نماذأ ىوجر جلا هعق ىأ (ى 0 !| ىّدأواو هأوق) ىليز رهام ىلع هسفنر يو وي

 مالسالادعب قدوءادتبارخنا ىنءاصخصد قمنا هنالدقعلا|اذهىف الدير قدمو ههقلا ىلا تل ةةن1ةياكلا 0 ا
 0 : - و 5 /

 !ءاهللاو لا هلاح ىلع است | رق ىلع د ا
 ّ "ا ا ا /
 د0 ا د دا ا ا إد دك ا ا دال داس اب ذا احدا 7-5 هيك

 ع ا ع ل أ بتاكل زوكام ب 116 هيو ةئاع ةلاكك أ *( لي 000000
 0001 ةرواوو "اندم اددطف نأ بكلزوسام باز 222 7 ل | ا عفن حر ا

 7 تا ا ا ا يي ع عفا 9 77-6

 4 ةلاوح لوقو هتافيتساو نيدل :هرارقاو هعادباو هنراعاو هتراجااك (عار هلا عسبلا ب هاكدل هلوق) احلا 0

 ٌ اهلهأ نم م سداوهو هلافكجا !اهمازاةسالهضوا اوم الان انع 5 كرا اش ناهلوهم 5 نكي ناالءيلع نيدد 5 ,١

 1 رم هر ذر أو_هر دهام عملا ال هناالا ءالوم نم ى رثشد ١ وعمل وةيراضملاهل وعتادمل | نعةيلال رمش تعال |

 1 :كي ناموا نان مقيساسع لكشتساو ىنجالاكناكف هساك< قح ازاصة ركل ار هنال هس كعاذكو

 : قلاع اود عو لوم لا نمنان رالمالرثك ادب ىامناك ولودبف ىذلال املا نعو ةسفن نع

 4 هتروريصوةباكسلا ماعدع ردص لوم لان هخسبلاانهامو نةوهو هملع 2 !ادةءدرورمامثهناوهو

 اهلزوحالا ذكوايزا رصف هساك< قدا
 ىنر اله بكعك نيم ناالادا الوم - 0 ََن

 ١

 باح اهركذيم ىلا نشا ةمالعلااذكوبناك- 1| ةَنضو فضلا ١ (ةهه) هنأنأ[

 قع هنال هتنصو مص الع !ءانو نعام ةمصو:ىدوا نادحوا ةئال* ىلع ةيناخنا ىف ىهلوق اوعئادلا

 قتعو دا نالغل ىلام تا تيصوادقق تقتعا اذالو 2 : ناىن املا ار : الا عست الدعاس و توملال مق

 هتدصو تعم تام قدعف ىدا مث ةصوب ىصو ا ثلاثلا مس وق قهحدك هتنضو تناك كلذدع 0

 هقالطاو هلوق) ها تلا دبا هودي رالي عع : الدقن ورا لاقو دو غوت نأ لوقق .

 0 خ7 هس طاح د ندا هد دما 6. لانج نسب 6900622276: دهس تاون ةيعخحارست ع جوج



 1 (نيكسمالنم ىلع)

 طرد رز فل قى لها كارول ءات كل لاك اننا قلما
 كتكسلا ةراحال اذا ىو الام ن نمىدال تححول امال ( زوال هناةغينح أن ءو هلوق) ىوجراتخلا

 ا ىجأب لاق مق م اك ىا (قةعذتت غ هلوق) ى ىو+ ىلوم ا كمل هوهو دئنم> هسكر يصف دقعل اىلا

 ٍ ا ا لا ةياككلا مال

 نع ىو < نيةثامو عدرا ةنسدابز نب نست |اهذ نوت ىتلا ةنسأ اىفىقون ق٠ هد :ءامرثك أ ا لج لمح هرمش

 ْ نكاد اداسقلا عم دةءتيدقعلا نال (ماىلو اهل لاق» اوسءادالاب قع :هناهلوة) رداقلادمع تاقياط

 : نح لاكإم نا هفين- ىلا لوةهجو اهادافره ىلع هءتاكولاك قةعيفءادالا دحو دقواموةتمالام ى جلا

 ا مي رصرامتءابىّدانا قةعمفالص رعت الف هعل حاس ىلع ردقيال هنال هتيمش دقعلا اذه ىقالدبر مدل

 الصأ دقعلادةعتسالق هلوقو ىان زل قاذكت هسا 286 قدعب ال حرصت 1 ناو قدلعتلا
 | فسو ىالوقل ةمسفلاب هنالدا فلاب هكرممت ىفانالف مامالا لوةل ةمسفلاءاذهو ةءاكلا ن الطد ىضتقي

 1 لدب ىلع .هتتاك هئالئاو 2 صلو هفت لام ىلع ةيتاكه ئالزوال باور 0 من ملا

 ردىذاقلل اعفارثب نا لق ىتعد (رمتا ىداناقهأوق) نايملاةباغن ء |نئش هول اس ىلعر دقي مواعم

 نع ىو اح رمش اك ىلوملاتومدعب هن رو لل داو اذكر ريوتتلا اه زال اذكو لكلا نبا نع

مريزنلا اذكورخلا نال ىوجالوأ رع تناك ا دانا لاقءاوس ىأ (اقلطم ىدعهلود) عزل
 1 ل413 لا

 1 طو رماملالدملاءادا دذع دع اداةعنالا بح ومو دقعلا ام-ميدقعن اف نياسملا قد ىنةمث 2 نكي ناد

 || ةعقءادامالا ةيادهلا يس ضعي ىقعقوو هسفن ةعق ىأ ( هتعقءادامالا قتسالرفز لاقو هلوق) ىلب ز
 ار رخماءاداب هقتعاما ( قع ىدا امس فسون أ دنعو هلوق) ةيلالثرمد طاغوهورامتخالا ىف هعشورخا

 ا فسوب ىناىناروك د ملا < اهو زعو ىتعمل دمل | هنالف بتاكملا سفن ةعقءادار هقتعاماو ةروص لدي هنالف

 : امو ملا قانا قف اوملا ناكو عش لاق هلع ىف ةاوةرادهللا عمت ىلب الا اك عال وددت طفل

 نءةياورلار هاظد ذىذلا سا ذهوتةيابنلان ءالق انهرانعل |ىدهلوةلف ولان صاعال ناةريعتذلاو

 ىاعمهنارأ هتعاب )0 ااتدانالاقاذا هلوق 3 ها ةريخخذلاو طولا هرك دام ىلعةثالثل ااانثالع

 هلود) ىلب زودلعَتلاََّروصالا قتعبال هناق مدوا تم ىل_عهمناكو امري نراصق دجودقو طرمشلاب

 | هلوق نم هل قام فااضمالف رح تنأف اهتبدا نا ىلةيملاذاام ىلد ء هاج نكع (قتعبال انههرتا ىداول
 أرك د1 نك 0 :لافاك ةماو رلارهاظ ف الخ هاو هقالطا ىلع هنارهظ حلا د تو ٌةفينح ىلا نعو
 أ زعممضعل هر رك ذاماماو ل سما قح قلاع تدل هناوهو هروهظأ هنأ اكورخل ءاداب هقتع مدع هحو

 نمةرانعلا نعد. ا :رمشلا ىفامرك 3 الدير خلا قتلو مقل !ىلاتلقتناةراكل !ناللاق ثح ىجلن رلل

 اعفىن عا اخ هاذ هارك ذيل ىلالسترمثل ااذكو جل زان الرهاظر ظ ه.ففنمتاور راءادان قتعلا قنا

 |ربد“ :ةامهدحا مس سا مرق اكس ا|هد.ع راك اتناك اذا قا يفداو اع او عوسملا بتاك اذا

 هلع بجو هنال (هتعذ ىىسو هلوق) ىو جمسنل اضع ىن[كهسفن ه9 ىا (ىق' هب ةعقل ا ىداوأو هلوذ
 ل

 دارا كمر او ناصةنلان ىذرامىلوانال (ملا ص اسمو هلوق) درب ىح

 ْ تدسفو موقتم لام ىلع هكا .عروصاهل تاعاسا تالا ١ كلل هذه لعحتو | ى عدلا نيف

 ا اهليفاع قلعت عواسف ةلءمهخهر ردلا قف لاق لوق او ل ةزّدكا ديعلا طو 4 م ارشد قفأ درا !|

 | ملا - ةصقان تناكنأف ان ىعلا سذ> نمتناك اذ اةدسافل اةاكلا قة هعع اانا ىف ع اهي ةصتخربغ

 يالا تدسفوالام م مىم هنأ لعاو هلوق ن هردلا امو تدب رز هباغ :دئاو تناكناو هنوف 1

 يع 1

 ةيادهالاعمرردلاو لب :لاك هريغو ىت.ع لاىناذكهتعفدر بحق ىق :ءاابرذعت ددو ذقعلا داسغل هتعددر

 ْ ةضومقع تسل عقلا ذاع هم وبدت هلوق هير كف لود لاعبا كارلا نأ ضد انعم

 هقعح لط.ال.كح

 ١ ىأ فاضمردت,ن امانا ىمدملا نع صقنسمو هأوذ عن الفرخاوهانه ىعدملانا تب رردقتعلا ف

 ىأ نءوز وهال هنا ف ف ىنأ نعو
 ريغز كلوا كلذ زاحازو< هنا فسون
 هنمع 6 ماس بحي هزاحالا دنع هنأ

 فر هتوقماست : بحت اهم داع دان دعو

 تلت كإم نا هنا هقسح ىلإ : نءعفسو وبا

 لكاانرك د االا قتس ل ىَدأف نمعلا
 ذةفر تانكاذَتيدأناهلاق |
 بوقعو : رقز فالتءا قكدود ١

 نسل دياوروهو كلذكر فز لوق نا ا
 ىورو ىفسو ىانع كلامنبانبا ا

 ودم ها فدو فأن ءءالمالا ناعصا ْ

 لقت لوا كلذ لوما هلل قءاوسءادالاب ْ
 وهو تناكملادب ىف نمع ىلع همتاكن او ا

 ةراقلاق هل انوذأم ناكنان هم 0 م

 مهارد لعهمتاك ولو ناساور دق ١

 اناس هس نمددعلادب ىف 1

 هاما فسووبالاقو تاناورلا
 هناك مسقثو ةرئاحةباثعلا ةسماخلا 0

 ايوان طسو دبع ةعاو هن 9 ىلع ا

 قياما م نوكو دجلة صح ا

 والا لكلا (رخئاىداناف)
 الا قع. الر فز للاقو اقلطم (قدع)

 ىداام أ فسوب ىلأداعو هده ء ادأب ١

 قرع اغا هناد و ةفح أ نعوقدعأ

 تافا فا نال اناذار لا نمععادأب

 شاترغلاو ىواسلع | حرش فو رح 'ٍ
 ىداواو قت » الانههرلا ىَدأوأ ىّتح

 ره اءادأب قتعاذا(و ( قتع ةمقلا [|ت

 (ى علا نءصقس لو «نج ىف ىس) ا

 نم ص قنا هسفن ةمق تناكاذاى ب

 مل مر لا قىسىعملا

 هسفن هعث تناك اذا ىنعن ( هءاعدب رو

 هسغن ةعث ىف ىس ىعمملا نمرثك ا
 ادافتسم ناكناو اذهتغاب امهغلا

 هك ذهناالا هدم ىو ا ند

 هلوق ن مأسن مهو عفدأا دمك" أتواناس

 د قع( مك د علا ٠ نءصقئالو

 (فوصومريغناويح ىلع)ةناكسلا

 وأسرف !اك سنحلانسنا هأذعم

 دنعلا ا



 .ةملاملامدعلفريزتحنو ارم ىلع ةباككل اما (ةباكلا دقعد ف هلوق) ها هماواناك ادع مداخل اوه

 (نمعملا م نمثلاغلا ءزحا) ا

 قع دهن ةباوراار هالظىفو لاق ثدح قتعرخا ىذا نافضنصملا لوق لعمااكلا قىلنزلا قامدحاضت و

 ةعئاممل ن نكي ناو هلا لامرنزت#اورخما نا مدلاو ةّدمملا نيو امهخاب قرفلاو رزنخاذكور خلا ءادأب

 مدلاو ةتنملااماو طورششملا لدم اعاداد_:عقتعل اراقعنالاب>ومودقعلا ام-مب دن يحسم قحف

 اصرص .امتلاءثالذو ريغال طرمشأ | ىنعم امم قرم ءاقامهمدقعلا دقعس لفدح | دنءالصأ لاماسلف

 'ىلوللن ا اعاوةدسافلا ىف عرش ةديعتا ىلع مالكا |فئصملاى-مناامل (حلا للا همتاك ناو هلوذ) ها
 ا هحرشو بونت لوما صرب ناوةدسافل اودزت| احنا ىفاقا اننا سف كاكلوءاضر ريش ةدسافلا فوسفلا

 ار ىلع مسا هد دع _بملا بتاكول ندد ( ريزنخ وار ىلح عهلوت) ه هزعو بتاكل ما توم تاننم

 لاخدا وعول ةمالعلالاتدسكحو السم دسلاواسعذ لوما ناك اةكوتدسافاكلاف را

 ادعاميف ةضلا مدع ءنيزفاك اناكاذاا مف ةمصلا اردعب ١ مرمصا لو حلا همت 6و هلو دق ةروذ تلاروسلا

 نيدقنلاربغنوزوملاو ل.كملاودعلاو ىوثلاكنيرعتلابنيعت ئثهيدارملاو (هريغانيعواهلوق) كلذ
 ىتلادوةعلا ىفنيرعتلاينمعتت الدوقنلا نال ةراّكلازوت هريغل واهني برين اندوا وهارد ىلع همتاكول تح

 .هعج ةمدللد .علاوهو (افصو هلوق) ىلب ز ةمذلا ىناهلثمسصا او اهو ف ىفالو ةضوا عم ىه

 اذكف نيعملا عسب زاوجقاقتالابزوصانيعم ناكولذا هيدنق ربه مارت ةيانع ءافصو

 | :ذش ةقفص ىف ةقفصوا طرش هنالهريغو ملا فزوسال ةئالثلاة مالا دزعو فلما ىف 0ك راما
 برغملاىفام ققاومؤ ىثنالاب قدصت ال فصولا ن اىذتقيحراشلا م || الك قاسلاقب نا قبةباردلا نع

 فيصولان|ن مءارجسالا 1 قايمفلاضو ةفبضو ةيراجئاومالغلاوه سي صولا نأ نمىزعمرك ذام ىلع

 همفن مورهملاةمع البز و هم اكنلانالريزتخاوار | هرعت دسفنال هال .>حاكتلا فالخ ملا قح ىف

 قتع هنهذ ىداا ذا سنحلاوردقلا ةلو و عا هنو كحال اهلا شح افتلف هسفن هع ىلع ءمتاك اذااماو

 ءادا٠ نم ديال قداصتتل |امدعدنءاماردق ىلعاقداصت اداام ىل- ءلو# وهو ىنرعلا كد لدبلا ىصابنال

 هريغلهنيعمنمع ىلع همتاك اذا اماو رامتدالا نع ةيلالينرمشلا نيموقملام 0
 هزوعلف

 نييعتلاب نيعتت هريغل ندع ىل !ءهمتاك ا ذاهنان مةهنامعل او عا راقامور دلا اك نيعلا كلت ملت نع

 دف ايدل مكصيس قدي ذك فيرس تنأف ىلا تيدااذالاقائاالاةباولار هاظىالصأ دةعلا دق نال

 هيتاكاذااهفداسفلا ارهظالا ناضاةةلابز ءم ىفامسهلا ق ناكل ةمل المنرشلا ىف 2 /|نالطد

 ىلع هستاكا ذاك لدءلاردقلا اهلفةريخالااماو ها سب رذلاو نو زوما لكن يخلع

 اهبابدشملا دسفت ةعقل|ةعستو عقل ارامتءام الامن اند ن نمهؤأن ا نكمال فد.صولان ال فمصو ةميت

 تدل لا فال ءادياضنأ ةلطانةروصلا ده ىفةاكل نانا درا ني نا نازك

 7 دنعلا ن اق س دحنادلا يواردقل اةلاهحاضوعلصي 1, الائدش ناكىتم ىف مهلا ناةثالثلاانث العر نعل صالا

 .داسفلاب ريبعتلاهداز ىزع ءلكشتسا اذ فوالصأ دقعلا اذ هدقءنبالذا عقل اءادانالو ىع عبط اا دابق ةعبال

 ٍدسافلا عم هيلا بايموق ىفاك لطانلا مب امدسافلابدا ارملانأن احا مثروصل !ضءدقنالطدلا قت عم

 ماس 1 نانو وقتملام ىعسملا نال(مماةعبارلاىزوكهنا ةفينح ان ع ن-#اىور وهلوق)

 دوععملا م ماس ىل ع هردق !اواماعدوةعمتاضواعملا قنيعلانا : ةناؤراار هاا هحورهلاكرا ص ةموهوم

 ا لرسول لاةردق فس يل نيعلا ثلث مع ماستو مسفلا لم تقىت ةلادوةعلا ىفةدل |طرسش هم اع

 زاحاوا ىداو كإمول هطفلو هنا 7 بلان ءةسزعلا قيقا نالطل ىع , هتيم مكاالف هلوقو ىلنزلا

 أهنأل دمر غلدسلا ناكاذ امفالن ع[ هأ 0 ةياّكلا نالطمل قتعال نم ءلاب>اص

 رة ىلع ةياثكل اهل سم لعج ىلع ىنثس ةعبارلا ىف راش /| لود هو ىعلد 0 زهللعةردقلاطرتشت الف هيدو ةمم

 عمةراحال ابزواشش هر ىرثش اولهنال ) روت هزأ لش غ ندفهلوق) ة

 م52 2جج سحب

 0 ا ا كرا دي يع و يب

0-0 0 

 27 جي 2-0

 ا <

 تع

 ةئلاثلا ىفلاقلالاو نيتلمريزن»ةوا

 هنأ



 م (نيكسهالئع للع)

 ممرض ناكح نافقتعل ادد ٠ نيس اررمضب ال ناري اىدار او ةساللو هلتو باص السلا

 / ريغصلا ةباكز ودقال هلوق) لي زلدملاءادا لع ردع 0 نا هيدارملا لووك ارتلالضفالاف| !

 || هدص مدعن الحرمل نماتهريغصا اددارب نا حد:الو فرممتلل لهأن س لهناللةع ناكناو اقلط ىا|| .

 ا ااعنوكيالاحل دملا ناك اذا هنال نامت هلق (الحؤمالا هلوق) ريدتفاقافتا نوكيدئاح ةباّكلا ١

 ا زوحالفلجؤملاو لاحم ا لوا 3 هناقدم ال امهوتاكفىلاعت ا قال وهم اع دوق عملا ملست نع |

 ١ صضمقلا لبق هءلادنت بالا مك قود عسبم لاى نم ٌملكهردوقعم اكس )اى لد اا

 : هلام نالديدبق (حتنأ هت نافداون) ىلب زدقعلا ةمجل رشي تسلن ملا ملست لعةردقلاوأأ

 ٌ ةبزحاق قدحؤت ىلا تارضلاةدحاو هس رضلاو ىجأد زةناكل اح 0 المح

 ْ امئاوهسلا جاةمريغ (نةفالاو هلوق) عما حمشن ءاذ ا ىهوبام علا هس رضهنمو هوو

 ٍ نايط اتا امرهم لك اغل اىلا تدان ال اقزلو ىدن ذا ونءادالا ىلع دم كديعللا“ 2

 ١ ةباكالانن انوكم ص فس تانماور رةوةباكلانالا ديس دنعلا ىلع بصالو بوجولا لعل دي محتل الا
 نوندل ارئاس ف ىل خدي هنال باكا صن اصخش نمسدل مهمل وديا ةعفديءادالا قيلعتلاا اتعااأإ

 ١ امالض ل دلا نم ئد طح بالو ىلا روتناسوت ل ضع يي ريس

 || تحوي دقعلا رااذلو كان [ىدلا هللا لام نم مدون اوىلاعت هلوقل لددلا ع ور اح سحو ا ثيح جا
 || بدلا هب الا قرمالادارملاوّدضو اشيش ىذتقي الد ةعلاذا هطاقسالا.حوم نوكب نار والف لدبلا

 ' ةءاصتلا نم ةعاج نعهاور بم لاةقد_صل |عفدعات د كاندارملا ىلكلا نع ةياكل انرمالاك ج 2!نودأ|

 ا قد دلاذي 1ىفت اقرا نو كا هلوقيد ارا امهتالر 2 اظااوه اذهو كد الل هنآلد ءادلدب الا ظفاو ٍْ

 (اناتسادقعل 3 هلوق) يلب زنيلسملاءار هذ نإ نم مع الءادالا دعب ةقدصلا عفد هيدارن نازوحو

 ا اعةلاملانه امو كاع ىل ءبرص ناهلوءادالا لوصف مول !نالاهتاكمن وكم ألن ا سامقلاو

 هحو هدا دايما قرلهتو هرعت اقدتدا نا تل دعب هل وقول رس

 ا هيلعدرب (هدن نمي رق هلوق) امس.فم ةءامملا ىتععىتادقو ظافلالا نود ىناعللةريعا انا ناسحتسالا |
 ا هلود) ىسدقملا نع ىوج ةمدخلا فوم. ملام هنعىلواادب عطقننال ث هت دم دج لع هر

 | لصد او ىدعلا ءازاب لد انام همزا» ل هنالل دملا طقس و هكلمءاةمل طغت هقتعاول ىّتح / امنود
 || تنكت ا هستاكل ل اقلجر ةمجناوولا فو مهرد هلع قب امدنعتت كلا مالسلا هلع مزوةلو هنودب

 ١ دالواتاهماو دنع هلو رح ىل ءاولم ص < لاقامذو اروصقهلاذ_.ءدنوك ىف نال ى قمعت .التنأف ىدنع ْ

 3 لاو لات ىو جحا ديرارامهنكسل نيكول *اوناكئ او مرنالني.تاكملاالااهبجاو قت 02
 اادقسابنال )ع كالولاورشداول عسلا فنيل أتايلم .ةنتملا فد وك ذمىفاثلا

 د كل

 ا ىلوملاريغاوماع ىجوااهثطو ىذلان اكول تب ىنمثلا نءرد ةهشلا ىلو ا لعدوق الو دحال عن بناجالاب ١

 ا ريدا اع ينجو ااهظو ىذلاوهىلوملا ناكو لاك ةناقكل | ىلع هينمعتست اس شرالاورةعلا وكب 5

 1 هحا ارحلا شر ااماول اق ىداد#ااذكك كراك لق اادعال صح ناواف نوكمآل هنا عئادملا ىف

 || ةيانحان شرالاواهثطورقعلا ىلوملا ما زلا عمر طناف هلوقب ةيلاا مل !ىفهلكشتساو ىلولل كلذ ةرقعلاو أ
 ادحاور ,همهسلعقارارحهتنا 20 |ساّك ىف ىجم اولولا لاق (هتنناكمع ىو نا هلو ) اهءاع

 ١ نا |وتعترسشع هيدارن» ءامالا ىف و ل هلارهمهيداربزتار 4| قر قعل !نا لعاو ىل- ثلا نعانتعش كم ٌةرمش هنال

 | تش :الولدنلا“ اداب ةعتو ةراككللا تددسف اهئطو طرموأو هته قرمدع فضْخ ايرث تن اكناواركم تناك 0

 ْ اهاو ةعتأ| طو رد نم طرت اوغب ةدساغلا محا ذكحموءادالا لقا ةقلعتملا ماكحالا نمتوماسلا ٠
 ا ءادالاد_عب ولوا ةاطم ىنع ماك الان ئثارم تش الفداةعئالا طورش حرم طرشا تا لان مهو ةإطاسلا 1

 ْ عئادم ءلاو ةناردلاو ةرهوكا نءةيلالبئمت ظو رم ةلارت | كج هر تعمق لدلاادانهق 000 ىاعْناالا 17

2. 

 ك6 7/
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 نه ها نزنل
 مدكو' 8 /*ناو /- /

 ب رع 5 27
 1 فد فرح



 (نيعملا تف نم تلاثلاعزلا) 5
 م يت 0 0 2 252222 2 22252222222222

 ةيسانملا ءافتنالاب ريعامنا ىدنفا حز ةمالعلا لاق ىيزعهركذ [مككلاكفنالابع ءاقتنالا لاببا والا
/ 

 ةيغراهدسو سنن اوردقلا مولعمل دءلانوكبناو (لغغاق قرلا مام 5 هلوق) هلباقم هبال ت تونشلا
 ىجلب 01 | امو الاحاهم اك اوديرحل | ىقد 1 علا باث قوالحاعةناملا لدن ىفىلوملا

 تتاكهلوق) ةلط اينوكتفالصأ دقعننال هنو ال دبلاردت ةلاهج عمك انا هنأ كا! نعى أسسو

 ىرح هنأ هنعس.ح | نقلابربع ثء-رردلاىفامو دأ داولا ماو ريدملاو نع اندق دصل كولجلابريع (ةكولمم

 : ف راح ذ عفصن بناكى واط طلا امدتغ قورد ةدعلا ىدحدم - )| لع لال .كك لذه سل

 فمن قف ىسو ىلواث هفصنو هل هفصت بسكلا ن ملضفامو هفصن*ادالابق 9 ةءو نوذأم هفصلو بن داكم هلو(.

 ةياكب ايل ببةردذخ أن هيو ىمدقل |ىواسحلاىفلاقلاملا كلذ ىلعست كم هلكدمعلا ال 57 و ىوج هتعق 7 / 1
4 »| + 

 اعبت نوكيناالااقافتا مص:الف لقعبال ن كولا ازارتحا (لقع اتصلو نا ( كرتشملاددعلا 1 كه لحل

 هب هناا ىلع فوتبال لولا ةذرو لحز هنع ل .هواو للق»» ل ىذل اريغصل أو نون لا ةيتاكم محالف

 1 راتوهو تقاكبملا نمو تر وىتعم هريع هفتعلاملاىد هاولو مج هعل|ى غولللا

 د دوو لو رخل درو دوق نا نمنع | كامو ىنات سوق عمةملالمترش هت هاا فل

 همدخت نا ىلعهددعب تاك اذاد لاق ةمدخلا عايز ارتحا ادق س دل (لامهلوق) شحافلانم

 هلنوكيالدعلا لاقي :ال(لاحهلوق) هريحذل ان الى راستتالا زوال س امقلا انوش

 ىدكتلاوان ارستسالاو ضار تسال ام ىاملا صحت نكم لون نال احلام لف ككاو بكب لَ
 انمدقو ها كم ناو كلعالدم ءلانالمأتإ اهحوىوحادسلالاق : لما نيريخالا فو ىدذجربلا لاق

 دءلاك|موهو هجو نمديعلل عقت همهان اوهوهمخان ةلبهوولو حراش !|!لوق دنع لمأ لاذ ه عقدرأم

 عنتماخكفالاحهبتاك اذ هنا لع ءاو هلي زللابزعمءانمدقاملا هتحاح ن علضف لامه ق>اهنا ىرتالا

 (لجؤمواهلوق) راشخالا عانت قرلا ىلا هدر بجو باك ار غوز حم هنال قرلا ىف دربءادالا نع

 ناكولو زئاحامه ااكود.علا درىف ىذلا لاملان ءوابتعوادةماخ نمفتلاو نعاما ةناكل من لضفاوه

 3 ا جارمسلا نعة لال نم ثريغال ةباككلا لدبالا ىلو ال سداو أسد نم رثكحأ هدد ىف

 تع نع ق مسام لل دي«ذخ|ىلوملا ىلع عن :تءالفد دمع بسكو وهذاههحوىل طرهظ ملريغال ةباكلا لدمالا
 تحدي نم 0 فيس! |لو دنع حرا هركذسسامه.فانسالو دبع صن تاك اذااعف ىواعطلا

 معالاو هام ىلعال هن ةناكلادعب همستك |ام ىلع لمح هرال ليتس همسك ىلعو هيلع ىلو لل قسال لاق

 ةيلاليترعثلا قكاذ.< رص )ايتام هلع نمدح الو ماقملا اذهىف ةىلرهظاماذهاهتقو هد, امم

 ناكامهنف ل: د. الودنعل اىلامسشإ كلذن الةقدصو|ةمهلو.ق دو اراقب ةاكل دعى دقعلا دعب

 اهقيفوتلا لص هيامىلرهظ م خلا دبعلا لابن ال كلذ نالدقءلا تقودمعل ادب ىف ىلوملا لام ن»
 ناديفبام عئادءلا ام فال هدب ىقىذلا لال ان ءو هسفن نع همتاك اذااسم* ضورغم جارسلا ىف

 الف طقف هسفن : نءهمتاك اذام لع لمحهنالدةعلاتةوهدن قناك املضاغل اذخأ هيلع عنتءالىلوملا

 قلطمىف عاش مث يملا عولطب ت.قوتلا نمذخ | ةنرعم ةنمزأب تقوم ىأ ( مدفمو |هلوق) ذٌةنيح فلاخت
 ازاحم (تقولاهب ىعم م هلوق) هداز ىرعاةلطممرعغالو هنمعالل ما نم عون متملافرر ,د تنقو كا

 ةيفرظلاو حلا هتقالعازاحم (هغيظولان مهسيق ىدؤد امد ى ممم هلوق) انش ةملاحاهتقالع

 هد ..الاىندن رمالاو (ةياّكسلادقع مص هلوقإ همازغلا نم دب الف همْزلن لامهنال( ءاولملالسقو هلود) اميزيش

 تدلل

زاحدل .ءفصن بتاك وو هم ءاالمنرمشلا فاكس اغلا ىلع
ن راوءراصلاق هلنوذامزت الا هوَضَنو و

 ١ ا

3 4 
 : هسيلوةزاحانالا مصنال ةرامكل |نالرطت همفءالضفل | ضءب لاقرب غصد_.علاوااريغص ىلوملا ناكولو كار كلر فن

 ريسلانيغلا فرعن وب رال بأ احءارششل او كلك بلاس عمم | ناعأ( ءا 50 هوق) ىوج ا نا 8

 كَ 9

 1 لضص موه لسس هءلع ىلولل نوكمألو تاكا نوكيىذلا لاما ىأ 0 !!لامناعئادملان علقت ثء>



 ١ نامل اك الاه نأ هاقلا لآ اذهاف ليقتسملا نامزىلا قرف دايخ ملا ١ ةضسلا ىف |

 وليم (نج سال للا

 ل / 1 كمال ءانشالا| هذهنال (هيزاحاو ع .ىلاال هلوق) هأ هه همن اب ةفاضالا لاق ناالا ليقتسملا

 ل را | كيلا دف نككالا هلك اشامو ةراحال ا رالل الا ل صفلا فالخم ةفاضالا ىلا ةجاحالف لاعللاهزيت
 ١ سر : زعوسلا ىفهاخبدقو مازتلالا تابن مةلافكلاوةرالولا بان نذءاضتلاوةرامالاامأو ة صا ارك 1
 / 5 هع ىيلعتلا لع امةفاضالاب دأ ارا لوقاو ىوج ةداضا ال قءاعت اذهنالر ظن هف 0 !

 5 هب5 5

 كمل 1 0 3 ١ حيرص خل ةفاضملا :راجالا ف قرفالو هاوقذا ةيدامعلاو ه كه . اولوال انررعم كَ ذاع ا كف م لبلدي

 0 0 0 1 1 | نمامأودربؤمرغد مهلمقو لق 9 هضيق دعب رج وااو: نارحأت ل (ههق) ةفاضا قيلعتلا ف نا ١
2 3 

 0 بدل (لاإب :راحالا, ىلوالا ىلاهمت لغو ع مورا ىف هن لان او زو رو ل ١ ا عل | فلل اال: احالاب الا اذهب كالاملا ك2 ءال 1 ثلا 1 ا طا عالق م.

 ْ همزازعلا فو قنا اع عرس ءادي ف تماداعجرس الا هيل بلكالو اهعاجرت -ارجأت لل نو ردال

 توف ىذلاوهرحأ تلا نا هوجو ناكو ةنامهولاحرمش قهروطظتساووعا ا نعرحالا طقسال
 : نكملا

 : هسفن ىلع هدعقتملا# اف.تسان

 1 : : ا مل | تل هت تك
 0 سل ا رماطإ/ لاب 51 نق ا ا ظظذ2ذ011111101 1 1 1 0 ز ز  ز ز ز ز ز ز ز ز زم

 ا لل |. د 4 01 م
 يع 5-1-2

 هه زا 001 1015 يف 11 11202 ال ْ كل ال
 3 390 || :نتشتشتكتك تن وفي فهم دفن دقي طبل 000 يشل يل 210101010101010

 ا 0 0 لكنا ةمسانملاهحو قى اقتالا لاقو ها بسن قاتعلا دعب ىلا اذه رك ذ ةءنا.هولا رمش لاق

 0 "لعد ربو || ماكنلا فال لا سدلامّلب اقعةلاصالا رطب املا هيدافتس د قعةباكلاو ةراحالا نمدحاوأ|
 "لك كرر الر معن هنالحاكتلا !|ىاذكو قا 00 || ىف لصأب سدل ضوععأ انافلام ىلع اًدءلاو قالطلاو

 "5000 ل ْ 0 هوو رماة سالاو سدتلة قرا هلال رك راحالا هتسانضرر دل ىف لاقو لاملاة دمت
 كد 0 | قاك هيكل انت لاه نا سال تاكو ل تح م ع نلاهيستتابتا ةرانعلا اك ةراحالا

 هع +بري لشانو |هض) لمأت همقو ىوجلا لاق لاكش الفا |.عماردصمن تكمل نوكغ نازوحو ىدنحرنل |لاق اهرئاطت

 5 0 0 هكا ءءالل كلا لاررد ةمقر كوم عوادي كلام بتاكسملا ناف(ل املا ةةف ,ولاحا فاد ولم اربرحت

 سص/ي.” تعولئمإو ”ثمب . || ناضرعب هنكلاعرشش كلامدنا ف كشالذا لْرريم هكلم لاقي نا تجاولا لب كلام بتاكذملاماوقل

 | ةراك تلعجاهناالا قدعلا لصالا ىف تناكناو اسهم اواتاذ ىأ هةر هلوقو ةماالمنرمث هسفن 00

 ] 16 ”رحاعل سارا .هدلوق) قادم 4 ملا كلم جت ن اسالا تاذعو# نع

 ْ ديال لكلا نم ضعبلا لدن نالر 1 .:(لكلان * ضع ا عفملا ىلع بصن لع قوهذا

 ْ رهالظلاو بتاكلا /| رضء٠ ىه رار نر | ىنععأن هدملان تالو اراه كلو طار نمه.ف

 ١ ىدؤي امواةاككسلا ]| اعد 00 لاو تاععالا هلوق) ىوح فود طاارلاو لاقشا لدب هنالاقين ا

ىلد ءكدت كوارح تنأةاغلا تيدا ن اهدا .عللوقي ناكما: 1
 1 باححألا نمدالف ها ال لمت د فلا 

 | لوتس با ةطدق ان سك انه تنأف اقلاىلاتددانا هلوق ةم !المنرشلا فلاقرر دور دلومقلاو

 ٠ || هعب زاب ل اىلا تيداناىلاةن أب +ادالاب هقتع ىلعملا لاق هناف ل عج

يت ام كو هداك ا غمد نم هإ م ىركجو ها ه.تاكع  قحانوكيالو
 ْ اذهواندش لاق نءا

 ا هونملا* | قربت ل قت هلوق هصاورررإ بح اص ىنعي فدصملا ىهأم ن نمدحو ا عددف ان ضار

 ١ ل 00 نأ تداباتاكم الانوذأمراصاسمنا همف هناف ق.سام فالذع ةراكسلل الاثم لالا لاثاا نوكن

 أر رد :|| ةراسع (ادبعلا خيم مما ردهفقاذالدملاق كالكاو (تااوكو هلوق) 4و

 'ز هس اكعو هعف نع قحا نكي : ىت> هعقرلا ال دملا ق>ح ىقةبرحلا توم "ورح !ءاغتنادمعل|تناحى ام اهكجيإ

 !| ىناحقو كلذيالا نحال 00 ا اواس4 دي ىلا ىلوملالوصو ةباككلا نم ضرغلا نال

 ره زدتاذا 0 1 كويماحفد مب هيل !اعما ق- تو.:وهكلم ىلعدرعلا يقرع ات ىلوملا

 رع



 (نمعملا تش نم ثلاثا ٍء رح 1 را ورا هلّدسملاعضواعاو

 9 مدعو انه نمد ل الهال 2

 قب رطلابهضرا ىقارحالاب نامل
 ىا 00

 نمضرالا ىف ىسام دارأ ةدوصحم

 86 انك وصخ بصقلا لوصا

 اذه ىدحرتملا مامالا لاق برغملا

 ىأ نده نم هيداهي را ناك اذا

 نيابل,ةنداه تس فوةنك أس

 اموسب ىراذاام فالخناسناهيفاتف ه سفن كلم ةارتن ر هد نكراصفذجو لو ىدعتلا: نادل طرضخو

 نهدي دس اداّدحما يرخ أولو ىدعتلا همف طرت_تالفرش امم هنال ن مضل ثيحاناسسا ناص 11 53

 نءضائدش قرحأو ةماعلا قد رطملا ازاتلاررت 0 ةقرطع هب مشو تالعلا ىلع هعضوت هناكد ةاركلا

 وهوالعلا ىلءهعضوف هلوق نمةالعلا او ىءدعن نمض ملا دش قرح أفاث دس حر )مبوخأن كلو هن رضا «لوأو

 ةكوامملا ضرالالر انتل, اقتالم ميدل هنلعو انت ا شوا عاو هاو نها حش 5ناد:وسلا |

 عج (دت اصخئ او هلوق) ا ءرانمدت مك اهف عافت :الا ق- هل نكملاهىلار طتلاباما

 | الا دقوانيسلرت ) هبا ملا نع ىو نوذلاب (ةيباع ار دوف ا عرإللا مهو كم صحو و داصخ

 أر ردارشأسص ن نوكيا راقت لزم ران ومن (نء2.نا 5 دب هلوفإ ةيداه هلوقب ف ل

 || نم هراح ىلا ذفن هضر أ قول هنا لعب اطويههراحضراوا دوعص تناكناب )ن ضرالاهلمتحتالهلوق) |

 : اع نوكيو نمد لعفن لو ماكحالاب هلا مدهتولف راح ضراملا ىدعّد هضرأ ىف رقتس ناكولو :

 || ءراحض رأ ىلاىدعتة هلوق) نياوصقلا عماح ن عة لالبن مث نمخنل مدسقت, لولو طاح _عدابمئاك همتغال بت قسو نعش 7 :
 أ ردراصق مماانك ىلتخاؤ لعل دست ءاوس (ا طاح دعت :أناو هلوق) تبدسةمالرشا. .مهن ال( نعم

 هاحاذ ناك دلابحاص ناك نادل ذواط احن هنوناح ىف قا ىذلا طاس. ا ىأ (لقتنا ىلعهلوق) |
 : ىذلا طانخأ لاء ار ريعذلانؤكي نازوخو ىدص* لاب لمع و ىلع نمدعقأف ةعدصل نه هق ةادحالو

 ِك (أ هياكد لعدعقأف دصقنالو نيون ال فور مريغ هنكل 1 اكنانشا دو هلتوناحالا|

 ىوج هش لوالاو ةيناربلا فلاقفصنلاب ناكدلا بحاص ىلءدعق ذل ذه حرطمل قذاحربغافرر م

 1 ريفقك لوهحتوهو هلع نم جر نام هصنب رحأ با هنالز مال نا سامقلا ل

 / لمعي هّتق اذ اذو لمقب هّمهاحولاذه نافءةمقحلا ىف هوحول ةكزمش ةفالا انام ةسازاح ه لآ ناعفلا |
 ' ||( لاق تل نانرردو ةبادهةراحاال ةكرششا نا تعامل ل_صع اف دل اهحلارمذتالو ةطصملا مظتنتف |
 ّ ىلعاكر تش نادوجولا ةكرش يفت نافلاكشا عون هيفدوج ولا ةكرسش هذه :ءادملا باص لوقو لبذل

 1 ل نوح نارودد 0 ءارشالو ع < 4- م9 سد || ذهواعم ءانو ميو 0 ا

 1 لقت تاقربونتلا راسو ىوجلاو ةما االينراشل اكءرغو م عأأه- عمو :نام ىلع عنا ا ىهااوأ

 /: ل هكر )اتاك قراماهىلع عطصملا اوهام.وحوأ ه هلرشد ربا ةبادذا باص زاد دازىزع ء نءاندش

 لمعي هتقاذح اذهو لقي ماو قه داوقانه ملا غلد شرت هته امو لمسلا ل. هتدنف وأما :هاممهدارع
 ا

 اوهدوصقللانالز وف ناسكسالا قامأ ةلاوعلل ند ( زوال سايقلا :وهلوق) لاكشالا عفدناف

 ٌ هوق) ىتعو ىوج داما ىلا فرض اب لوز ةلاهلا نع همقامو عد عباتل ماو ىلعمودو كارا

 1 وهف ىنعب (ما لمح نالانء«نالهلوف 3 ةلاوعلل قئاو اضرب رالو دخلا برقاهنال/سحأ هتبؤرو

 )| قنصل مالكن هو زخم 4.1 فوطعملان اىلارش /(هن :هلكأف لف هلوق) رح عملا لدفع

 ١ هلوق) مصالىتلاو اهتفاضا مم ىلا دوةعلان ابن عور (لا| هضضو زةراحالا مضت و هلوق)

 | قفل اكءريغازوخامردق تالهلاو رضاحملاو قئانولا بتك ىلعرحالا قدتسا ىضذاقلا نارإحا (ءاضقلاو

 : نال (ىتفاشللاةالخهلوق) ن ناسللاب باو 4 4 ءاع محاولا نال ىوتفلا هاك لعلم اون قدسا ١ هماد

 ْ ار دم |نالن او عيبلا ةفاضا اكحارتناضاز والف 5 0 ل

 0 كيرحأ دةفدغءاحاذ ذاو ًااذغرادلا.ذهك ترا لوق.نأ نيب ةفاضملاةراحالاى قرفالوامتفاضار

 ١ | هلوق) ةيداهعلاو ةمحلار ولا نع ىلشامهناب قرف نالافالخ ىو ار

 دحأب ٠١) فاطعامو ةراسالانم لاح اناَضَم هلوق نايل اريشم (دحاو لكؤأ روك ا !نوك ل احأ
 : لسا لازم بوصنم )ل سلا تاز ىلا ها ةمزوت) ىوج 90 2 ظ

 ,عقو .(لبغةلا نام زلاحلاهلوق) ىوجعبجتاذ ةاددق نوكت ف ةغط اعمال ترقعتل اح ىهو مكن
 2 نبه محم 5-5 نسج موسم

 0 رادع نإ 0 هه

 هراح ضرأ ىلا ىدع-:و ضو

 خام صوأ طامخ 00 ندكا

 لمعلا هماع يطا نم هنوناحق

 سول ا را لأَن

 ع اغام- صوأ اطامحت 5

 هلع حرطت و لمعلا لمغ# نا

 حمص نيفصت امه. رجالا نوكو
 لمعت الو رحأتسا ناو) انا ا|هدس |

 رك و لوالا ملا مشن (الم ماع

 الا 1 جسما املا
 000 ص دكمىلا'نعسبك ارو
 رولا ّس امقلا قو داتا

 هبؤرىأ(هّتبةرو) ىفاشلالوق
 (هداز رادقلو بحا) لجملا لاسم
 هانعم نال لمحل هلوق ىلع فطع

 ماسلا يي لمسلم لفك وال

 ملك تارراطا نفد
 (هضوءدر) قيرطلا ق (هنم لك ت١

 010 تكا صوعءدرب ناهز احى أ

 هءرازماوا اهضسقو داكن ما ١

 دلك واو ةبراضأاو هلماعملاو

 ءاضقلاو او همصولاو ع اضن الاودلا اءكلاو

 | (فتولاوتملارقالطلاورامالاو
 رشع هعبرالا ءا تسال اه ده مك) ىأ

 اع يتاتاول

 ىلا(اف اضم) دحاو لكواروك ذذ

 لل“ ىلا نأ امرنا
 بي

5 
 تت



 000 0 ةهدضشخ

 1 كلا لسا داما
 | (عارغصلا عماملا فراش ةأوهلوق) ىدحرسااةعالا سعد همكك (هات تاد الا قر 1 مدا

 ||| ىأر ذعلاروهظلءاضقل اىلا جات< الار هال :رذعلا ناكنال اقف قو نملوق َى ودحملاو ناخضأق مك مص

 0 5 1 رذءلاروهانلءاضقلا ىلا جاتص ندلاكرهاظ ريغ ناكراوار ها ةئوك
 نس علق مزاد قعلا قب ول هنالف عجولا نوكس ىقامأأ ل كسف هلوق) ةيانعلا
 لولا رغ دلام فالتايرحأ مل اررضتب دقعلا قبول هن'الف علما ىفامأو دقعلاب قدك س هريغر هو مح
 , | مسفاام] ةيلالينرشلا فن كلاهضمف كلعبل عمجولا ن 0 ةم)ول هنا هاضتقمو اهريغو ررد
 أ ادملو عاقلاهت انف فادق هنالددسجالو هلام فالت ا ىلعرب تال ناسنالا نالاطرش رك ذاه سلو اقلط
 / | اذه.ركشنال نط هلام ماعطا ىلعرم_حالو هعزنب هنا فالثا نعام اجلا نسدرمد صاصقلا فاول

 ” | لاغ راسو ريق وسان اذأف هلوق)كلذدسفي هنك ( معانا قاسيا تارا

 : ند«هزاو هلو5) ىرع ءءاماعمن :ماوعنتمأف سانلادنعةناخرووظ وأ مرتع ءمأ ىلع س اننا كما
 : أرض مزل لاو مسغت اهتافرجأ امع_ندالا هتاضق ىلعرد قبال نيد همز ىأ هاوسدل لامالو (ناسوأ نامعب

 1 ُث.حطو لا قام هغل اضوةيادهامالكنمر عطر ام ىلع لعفلاب سدي ناو سدحلا عقوت ىتكيو سدحلا

 : امو دما مالك نوكق لوقأو ىدنجربلا نع ىو<رذعوهف سد ندر وما ىلع ناحازذالاق

 ا ىننالئشلا ىلع صيصنتلا ن الرهاظ :رظا لعفلاب س دل أ ن نمد . ال هناو سدحلا عقوتبءافتكاالا مدعد مشب

 ا مسفتو هعيبذفتيفالوارادلا ع هلت مجد مضءب لاق مسفلا : هم كك قاو ةلمخا يل لاق ادعاع محلا

 36 | لاكش انهض ةراحالا يسع ال لف ارا عيدي متالوأ ةراجالا مست م مضذعب لاقوانه2ةراحالا

 ا لعهلن كل ناةراحالاة دم غارفر ةرطتش . وأ م-فلار كد .اغاو علا نسفتتال رجالا نال

 رخ ْش مذعنوكمن االامهلل اريتعنالو ةراحالا ةدمخارقراطتنا هعزلا مع هل ناك ناق ع ملا تقوةراحالاب

 ا الن اب اقم نم دلا لجال ع. هبأ|ناىلت امم نيدلا لحال عم .ءلانوكال نا |اددقم عببلاب ةراحالا خسف

 0 اههدحا نأ را رد عستمل ناك نافدرحؤملا ناع ءلا مذ ق قرغتسا ةلعما هءالانوكا

 ١براهعقم ا!اة:دبلا نانعلاب دا ارملا ناملا هبراشأرس لان هاب وأ نايعبهلوق ىنعب (رخأ الانع نغم

 ١ وجو رار عي سرا عسل كلا ءر واااهعتمتلا 00 !!ناسلابو ندلا

 | نمدهاشملا نامعلا ناهحرش ف ىو هماع ىرح وردلاو ىلب زاك 1 وةسضااو
 || ذئنح ىنغةس الو رباغملا طع نم نأبعلا ىلع نام لا فطع نوك ف هءلعو ةذيما اةماقا ناسسلاو سانا
 م (حتار اردالايد | رااتاو هاو رخ ا ندامهانجلا

 عج رمو حا اهعلا انع ىدذفو أىقاوىأر هم هلاشن ىأد املابعاديرعالا اذ هى هلا لاب (خادنم

 ٠ نا هنك<هنال (لصالاةياؤر ىلع ذعي سد هلود و اهم الاوه هنم هلا دف هلوق نم هنمق و ريهشلا

 ا بردا قلاق(ر ذعهنا ركل اىورودهلو 5) ررض ها هالف هريج اوأ هذملتدن ىلع هتباو ثعسو دعقت

 || ضرمول ىتلملا فو انش طنط اذك ةقفشلاىف هماقم موقيالمريغنال رهظالاوهو جارعملاو باسدولا

 ْ باهذلا ىراكملا مزلبالها.الا فو ىتفي ىوالانو تاق لصالاةياور نودىنركلا ةياور فرد عوهف
 رداوت اذ تحام او مالغلاسرا الو هعم

 ا يل ااا

 ف ري

 1 حرطو باودلا عر رولاج الاولك اوقلا ط+ ةدعملا لالا تدب ض رأ هلدمو 6 راعتسمواةزحأتسم هلوق )

 ١ عضولا س هب هاجم قهسسقرح أ[ ام د نعضا ضرأ عافتنالا ق-هلن < !نا هنا هإل_صاحودياصلا

 || تدب 1 :اذهنال(ن ه2( هلوق) د .عوردهلعف تحمد رلا نال ىوتفغلاهم !ءام ىلع ىلا هتاقنامال
' 2 : ِ 0 

 َُت 5



2 
 نافع ل

 0 ىفار
 6 : هلال(

 : (نيعملاهتف نم ثلاشلاءزما) م

 || ىذاشلالاقو هلوق) ةفلاخلالوزتف تاطلادجواذاامىلعةمنالا نءردلا فام لمح ناالا هللا
 ةعاسد ةءندقعلا ناانلو رمق ىلاهمتالن معلا ىف لطدتالا كف نا..ءالاكه دنع عفانملان ال( ام توك ضةتشال
 دقو هكلم ىلع د ىتلا ىهدةعلاب ىدكست ىتلا عفاذملافرسملا تام اذاف عف انملاثو دح بسب ةعاسف ا
 هكلم ىلع د ةعفنملاوثر اولا ىلإ لةةثثنمعلا ةمقر نال هماع دو ةعملات اوفلةراحالا لطدق هتوعتاف

 ةعفذملاو هثراو هفلخ نا ىلع قبامئادقعلا قدولفرسأتسملاتاماذاو هنا .ضارالوا دة اعود نكحب لو
 اال ريغلا هد ةءناو هلو5) ىل.ز هتثروولا لتنال مدخلا هل ىدوملا تامولا ذو ثروف الد -

 ” ]| هدتصح ىف نرؤااوا نيرحأتسملاد حا توعمسفنتوانرك ذاملتلطب هلدوةعملا تامول ى- قمتسملاءاقبأ
 0 ءادّبالا فاهدو>و ىعاربام ورمثلا انف عنام عومشلان الا هبمف لطرف :زلاقو ىحن ا ةد- ق تءقرو طقف

 ةراحالاب ىأ (ليكولاكملوق)انذعش طن اذكن راقمالئراط عو ث هنالر ردح اكنلا ىفةدامشلاكءاقبلا ال
 راصف عفانملا امش ل كحونرامتسالا,ل_.كوَتلاىالةراحالا لطمتتاماذار اكسال, ليك و لااماو
 راتسالابل.كولانا:لوق ىنعمو وف لكواب او هريصن مه فنلاوسأ سم ريصيف نا.عالا: ارش ليكوتلاك
 فسم لاق مث ةيدامتلاو ةيزازملاو عملا حرش ىف هلثمو تاق» ريدخزلا نع فدصل | هلقناذك كلاسا |ةلزنع
 هلاقام ىل_عامأو لكوملا ىلا لقتني ثلكوال تدث كلما نا نم مث ىن ركل هرك ذام ىلع مقت هاذه تاق

 ' ريغ هنابانش هرقعثو مقتس الفرا ىفاكمحالاو هوزنكلا ىف مز هموءا دبا لكولل تش هنا نهرهاطوبا

 بدوملاو رق مريغ هكلم نال ليكو لا بررق د مدع ىلع مهةاغث الا تأ ىنركلا هرك ذام ىلع يقسم
 | ىناةسهقلاحرصدرو هبلءافوةوم ناكولام جف هقلطا (فقولا ىفىلوملاو هلوق) ردرة ملا كلملا قدعلل
 هبا ص اخف دولا ناكن او ا هدقءنادعب ىلوتملات وف ولا ىفةراحالا خاسفن ا مدعد ىفيهرهاظوهو
 : افالخ تهم اوهناكفةيادهلاىراق ىف اهبو نوللا قالطال قذاوااوهاذهو هل هتلغ عج ناكن انا

 ىلعاوتءلذق مصب لرصملابو هو ةيرقرسأتساولف ةلطايدبعلا ةيلخت (عرف) ةيناهوالابزعم هاسشالا فال
 نكلهلو درو اهليكو لسريوااهثدبو هندب ىلكف هرمغو ارحأ سلا عمةيرقلل بهذر نا ىلوتلل ىيذبف عصالا
 1 ولام قبرداضباقنوكابعلا باهذلا نم نكن :دمىضم ىتمةيادحلا ىراق ىو اف نعماشالا ةءشاحف

 ذخأي ناهملا قى لقتنان كف ضداقلل هلغلاو اءادا ف قولا ن افةّدملا ىذم لق تام مث ةرحالا ىلوتملا لمت
 ' || ىلهاريغناكناو هيلع عاضالاو هلام ف كالذي عجرالام هارت تءملان اكن افهملال 5 ام ةرحارحأ سما نم

 "|| حضو هلوق) رحل ةلكنتو ىروطلا ىو ات عجارب تملا لام واف قولا ىلععمجربلب عيضتال
 | فرصلا فالختهداز ىزعو رردرا.خلا طوقس تقو نم ةدملالواريتهدورسأةتالوارح قلل طرشلاراخ
 | هنال نيموررحا هسيلع بحال تلاثلامومااىةراحالا معلق اذاودقعلاب قهتسملا ضرقلا مات هعنمل مسلاو
 . ظ ءادتباناةرهوملا نعل قنو ةيداسملا ن ءئوجورامخ لطا عفتناول هنال ةعفتملاءافيتسا نم نكمل
 || نيامظ:قاكرصلا بهن ؤ راارا_ ةراحالا خسفتو ىأ ( ةيؤرلاو هلوق) ةراحالا تقؤ نمريةعرامخ ادم

 2 أ كر ذارامخا هل نوكو عحن لهد رب مامر اول تاق هل.ةبالن اهل هآراذاقو ريم اشي رح أتسا اذا هاف ميصفلا

 ١ لدي «راذاراخ اهل نوكمألو ةرامعل|باوصو همالكن م تطقسال نارهاظن او ىوج هرامل عسبلا اك
 ارحأتلا ن الف ىلوالا فزاولا مدعاما (ةيناثل او ىلوالا ىنىوذاشالافال>: هلوق) عملا ىنامهلوق هءلع
 ' الارع ول ن اكن اورامخلا ةذم ىنةعفنملا نمد فا: نمءالذ ا هلراخلا ناكن ا هل [مكب هيلعد وقعملادر هنكعال

 1 زاوملا مدعامأو هملسن نكمالراخلا ةَدهىف ةءفنملا نم ىضمامنالل كلا ىلعاضرأ ملستلا هنكمالف
وتلا مدل رن ام ىرتش ناز والو عفانملاءارشةراحالانالف ةينانلاىف

 1 اروح عنمال لام امته ناانل

 ١ |اراخلاهلفهربلا عيش ىرتشا نم مالسأ  هملع لا دقوددر هقفاودلوماراذ هنال ةعزانملا ىلا ىذغتال اهمال

 "| (حارذعلا سفنب مسف:تهلوق) ىنيعكحوهو دقعلابجومىأ (همجومقىضا| نع هلوق) ءاراذا
 | ىز عن ءهانمّدق املافالح تمدقت ىتلاةالثلا لئاسملا لءارصأق فالخالا اذهن وكمالف اذه ىلعو

 ١ هداز 01)

: 



 رجل

 قام امس نمهرهط هدازى زقاق اذقوررذلا ملكى ارب نقره !اخاخ اهماع فال ارم أرمدق قب رص ٍ

 هلعقن طل ريغ هرعغ ملا امهتحللاو ىحرلاءام عطقتااذا هنأن ه هيك ل الا قامو عنتك نارحأسلل 1

: 12 

 حسفنتف هسفن] ىقولارحأ ةسا للدمام هقالطا (نيدقاعتاادحأ ت توع هلدق) ءافشمسالا نع نكملاحلا

 مها

1 

 ا

 ةعبضلا نععاملاعاطقتاو هلوق) ىكاقنالا. نعىوجرام كا تيثبال هيل ءدو ةعملاريغ صقنلاو ةعف:مانال :

 (نيكسالمم لعل 5

 | رادلاكورعش 50 م ىدح ا ثد هذاذاة مد. ةلرسأ ماد اكرامخلا تنثبال عفان فرثؤي ماو

 نعلاب لمح صقنلا |اذهو ونمعل ا نود ةعفنملا لءدرودقعلا نالاهانكسف هب مق 5 , الط احاهتمطقساذا

 قل

 توغيامهتم لاكن ال (ىحرلاءامو هلوق) ةيناخلا نع نعودر اخر طما عطقن اف* ءامسلاءاع قست تناكولاك (خ ا
 هدصق ىذا وقال عنخ ةنالا نم رجلا دعل ارد لعرحأالو مجمفل ارا تف هي عفذلا

 2/41 هب عفتتب نازوك ثدح هر ةعفنملا ىلا ناقد عالاتوه برع مسقنت كو راؤتسالاب
 يادار هدا زور د دكر اان ةبعفنابمقتناو|ههفنلالتتروفةيادلاريةودبعلا ورك

 ب ةنمىوادطعلا مت اس الا رشف ا نعىلا:سهق ا عفو ااهر عطحوح

 ةراحالا ناش تارا اور [ةسملا ناك ةعمض لا ضعب هب عررب امرا د.مءاملا نمءاجاذا هصن ام ةعرازملا
 (تالزا لبان تح ١ انمئايطاتك اهنم ىورام نا كت رح واب ناكو اهضتنيلءاش ناواهلك

 ليقف هلوق) كل ذكرالا نينلو اللا لئابملاوتهرع قب راحة فال كل نوكت نا رردلا مالك
 لاق يبا كاكراست بلال ةتتافدق عفانملاو مهو ه.لعدو.ةعملا ن الدو كمل تاوغل )ع

 ص# لا لبق ع هنحلا ىأبا «.شاواهدوءروص د هحو ىل-ع تتاقدو عقانملانال صا لوالاو صض.قلا

 و دا هلسيلفدّدملاةقيىف هنكس نارحأت ملا 16 هاثيق مدهئاف ةدئوحأتهاولو

 ةلماتبسع | اذاام ىلء ىل _ 0 همزلواوتسأ' ذاق هملعدوقعملان م ىش ىل هنال هدصق ةرحالا

 8 ا ارا.ة هإ تدب هعاطث ان هزال جرلاءام عانقت ادعي زمسفل | لمق ةزاحالا

 الف نون 4 نءرارت> اال توملايد نقتل او نةةرواه رج 1ليقداو فى درادم كنار

 لكوملاتوعىرغملا ىواتةفااىنو رثطلاةراحا بانزم ةصالخلا قاكأا اقيطمولو هتةراحالا :

 لاجتال اكو: وةراجالا لطءتال تامو ىصولاواريغصلا ضراتالاوح | اذاوال لم و و رزابالا سقت
 فقاولا توعةراحالا لطتتالاّذ كو ىبصلا توع لاتستوانهرد أد ا ىذا ىضتلادلاو توم رثظااةراحا

 ناسحتسالاهحو كلاما عمق هنال فاكس الاركوب أذ خأ هيو لطمتن اسامقلاو هذ اءاضقنا لمقرح وما
 (هسفنلاهدقع نا هلوق) ىجطزلا نع ىلشن أسس .ةسالا ىلع لعلاو ليكوامرمغلا هذقعهنأ

 لعفيل ىذاقلاىلارمالا عذرمف“ ىمدل ارحالاب د قيتف قد رط املا ىف ىك1 0 رطقق ديوك هرو رخال

 لسقتو اهعفد ىل_عن هرب نأ 5 ةعقلاناهعم هو أانسءاول هلاهر وف حصالاوهام

 هن ىذرو ةراحالا* 1م رب كوهو ثراول 1 ىضرولو هدي فام نك مذ.الا ورب هنال مهحالب بهو ةذبلا

 ييشماو تلاوات عادى !ءتلاءاهزاودقعلا »شن اقبل نءاضرلا لعصفزاحوحأسملا
 عماحو ابتدشاحو هام_شالا ن نعءردعام :رغلا ةوسافادسافولو اصخصدتعلاول ل علا ماكي نم نيعلاب ىقحا

 2 وق ىئانيالخهصقتلاىلا لوصولادعب ىنعي :اىنتضاسقل ىلا رمالا عفربف هلوقو نيلوضفلا
 رتبالا تصل نإ لع زن دما ضمد خلا تومدحا و كلا 53 (ة#) قدر الق ماع

 د ة.ناخم ربعو لالغتسؤإلل دعملا نمي قرفالبلطلا لبق ىتكسلاب|

 قالماتلطلا د-جوهاودئأ لاح لكى عداوة و ىوج ها لاح لك ىلعرالا ب <لالغتسالا دم
 ةيناسلا نع ردا قامرهاطا فل اهم تلطلا ل.ق سمالرالا نا نمةيناخما نع راما كلا لاق نا

 ا ا متىلالغتساللا دعم نا نالوا هم 7 1 نه ناسف تاج :راوااماجؤاارادو أسسا لاق ثمح
 | ا 2 0 اارحاوأ عنا سراب لهو ايون انكخد تاقلاق في هولا
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 (نينعملا تف ن نم كلاثلاءزحنا) 55

 ذك هوة لوقلا ناك ةيلكلاينذاا ركن أول هنالو هتنفيكم لعا ناكف هتهج نمدا غّتس نذالا ن "لذا
 ة أولا دش هلع ىعدا هنال فاح: :كل لصالل عبات فصول اذا هفصوركن أ اذا
 0 بوث اًدعق ءاهذءاش نار بولا بحاصو نماضاط انخاوفاحاذ |

 : نلفت نشل اةمههضعب هسياع ىرجو ىو او ىنعلا هعبتو جايز ىم ملا هيزواسال هلئمرحأ هلوالوجم

 : انههو هلممرحأ ءاطعاو 00 ءانناو بتكلا ةماع ىذلاو موقلا مالكل فلاختومساذههداز ىزع

 ة:امف نوكمأل نا ىناثل ارايتخالان ءررلا اك نافلاتق هلقامأ لعل ادع امهفالتخا لوالا نادق

 ستان مبولا عمص (ملاهغصق هلوق) هداز ىزعنعانخش طا. خلا ةئدبهندمأ اتهنمل ااماقأ ن أف

0 

 تاراحالارئاس فالخ غبصلا| همت محير الارادقمف بولا بر عم عئاصلا فاد راوراتةعرصنو ىئرمإ

 ١ هلع موقت ركن جأتلانآل (همدعور جالا ف بولا بر لوقلاو هلوق) رهملا با, نم جلب زلا نعانخش لير سرب
 1 ]ملا ريستلا قوى .علا هعمتو لب زركذإ لوقلا ناك هبعدم حتاسلاو ةناوزحالا توحوو نب تب دهيم إي .

 ْ الدير وثلا برب ريعولف هيلعرلالاب وجوو هل موقت رك ذم هوك حم هلا أسمن ركب ضرك ةارظ 9 0 / ع 0

 ّ ساسيةلاوةيادهلا لاق امالادنعىأ (اقلطم بوتلا برا لوقلاقهاوق) انا اوص ناكك-ارح أتسلانع 6 لكي

 |١ هعجوالماعمىأ (هلافرحهلوق) ىوج ةلمملا هذه قم اعلزاتع تش نورك اذه لعق هاقام 0000 0 هل
 "الر ابام مندي ةلماعملا كلت ترركت نايةيانعلا ف لاق (ارارمكلذ 0 ءافرمو في ريشك ارح صل. يا 000
 | اا رنالا (ةسقت) نيوتلاو ىرغصلانعةيلالبن مث رهاظلا ةداهشاىتةب هيو (حادلاقو هوق) ار ع 2
 3 مالطصالا لقال هنم بحو هذ 1 عرزلا طاع ءارزلل اهرح ا ازاي قعملا ىلع اراك ضرالل لهو 2 0 لاو هاير

 1 كِلهْفَدف 1عرزلا باصأ لاق ث يحى طوةس مدع ةراورب ةناخلا ف مزسنكل 1 طغقسو كبح - نو لي
 "أ دعااواناخا لزانىعداداشالا فورد هيلعرسأ الق عرزاالم تةرغولورحالا مزلتثيلو قرغوا را 0
 2 1 لاا حنالل رمح بصغل | عذانم نا - ءاو هأ بح ااورحالاو ل 0 0

 لالغتسإلل دءااو متلاراقعو فقولا هن ىغلاو ادهم 6 0

 0و وو و وو جوجو و م وو ا هلو 0
 2 *(ةراجالا خسف باب ) معد 2 2 تار
 0ع مو 66 باحو 7 1 0

 امال (برعلارزهسفتو هاوق) ةيانهدقعلا بقع مسقلاذاةيسانملارهاظ هلبق اعباملااذهريمخأتا مدي
 . بالو هراسالف بيعلاقا اللاز اولو ل دملا لكممزا -.ف ىضردقف برعلا عمو تساولو ةمال لادقعلا كلذ :١

 | مج درا نالرحالا همزاهرو تحال معدواخاف انا كلذ هطرمد تدعن در انالجسفلا ارح ا ةريضح نم 5
 0 اودساخملان ,عءىوج لكل لا دنءرحالا طقس و هنن غدد مسغلا اهل ناكرادلا لكمد دهناولو

 : اودعبامأو ضيقلا لبق علا قدرا, ىرتشملادرفتي هناف عمل اف ا خخ قر افيةراحالا اقبيعلا

 |ىدنجرللا نع ىوج هدعب و ضمقلا لة درلارحأ ملا درقتسهراحالا قوءاضرلاو أ ءاّضقلا ط رتشيفأ
 الأدا عصالاوهودرفنسالاوبتشم ناو سفلي درفنير هاظرذعلانا ةيابنللاب زعمهاشالاةشاح نعردلا ىو
 [|تنو بورعلا هذه ىأرذاو دا عالاقل اةةراحالا تقود انور مدع ب يعلاب فلل طرتشم هنازعاو

 | نم سدل هنال ه_بنك ن مرادلا عمت حلا دامرلاو بارتلا ىررحأتسملا ىلعو هب هناض زهلرامختالف ةراحالا
 مذ هلوذ) انذيش طع اذكر ألا ىلع هطرسش نوكي ناالارستالا ىلع* الاجر رم ىرو كسل ابان

 أل بعل نوكاندقو ضيقلادسوأ دقعلادعب ثدحوأ ا دق سعلا ناكءاوسةمدخم اوأ وأ (ىكيلان

 ىدتجربلا فاذك ةراحالا ميفتال كس !ان ل ملو رادلا نم طّئاح طقتسولاك عفنلايريضن لول هنالارضمأ
 | ضرغاذادعلاكوسأتس الرابخلا تيذ عفاذملا قرثأ ناف ان ةرحأتسملانيعلابث دحاذا فيعلا نا همك لصالاو
 رانا جوي ضيقلار ل ثآ .ءتودغ هع دوقعماكةعفنا نمءزج ل اكنالا مذعت مد هئااذإ ارادلاو'

 7-7-0 ا نابت حر مو فلة وجة تقم



 تا

 7 هاب (نكح .هالنم ىلع)

 ربونت عم ىايز هة-ىف فرعلاددوملو ه.اعهتنؤمنالاةاطمهيرذ اس نادل ناهد ىدوملادمعلا| :

 فذ ناوصلا (اهّدر ناو هلوة) ىوج هالوك كله نادعلا نهاضىأ (هالوك نماضوذ لوقا ٠
 ( مارس أةسملا ذأ الو هلوق) سونتلاو ىبل,زلاو ىنيعلا ىف حرمشلا ىفام ل هورظت همفو ىوجواواهذهأ

 فرصتلا نان اسدتسالاه-ورحأةدملا كلم ىلع قيبؤروح الهءاعرودمادةعنالذخأب نا سامقلاو

 نعدرحالا جرف زودف هيف نوذأم عفانل او دعلا كالهرا تعا ىلعراضاملاس غارفلارابتعا ىلع عفانأ
 هنال هلوحالا ناكح لمملا نماسو هفنرسأ اذاه_لعرو هما ىصلا اذكوهدرغس نادل سلف هكلام
 لوتو جاز لةازحا نيترو كلا ندتاه قبس ىذلارحالا هياهملا و تافرصتلا نمدعفنا# عونم ريغ

 دا فصن ىنىلوملا هقعا ناهي ادهلا ىلع ىندعلا حرش ىنعي ها عجاريلذ هفلاخ ام ىندعلا حرم ىو ىوملا

 فيصن ىف «ةدعام ىلو'ءاهرحا ناو ددعلل لم ةّم_س امرحاو ىلوال ىذمامرح أف د.عالر اخ الو: راحالا تذغن
 هنالىلوال ضدقلاو د.علل لمقتس امرأ فزاحا ناو ىلوال ىذمامرح افةراحالا مسف نافرامما دم علل ةّدملا
 هارحالا هيلع بالو هتوة هلع بص لامجتسالاةلاح قروعجادرعلا كلهاذاو ىن.ءاا لوقو نيستدقاعلا

 ىنأ دنع نهال هلوق) ماومالا نمريخخأتلا ىفامل ىلو ا ناكل ىباي لاك امّدقمهرك ذولذ هسفنوسأ اذا نعي
 هناامهدنعو هلوق) ه-روربوئت دكلا لال هلرحالا نال بصاغل ا هرحأو اقاغتا نعد .الاك (ةفيش> !ٍ

 فالتاءبحب نام نا هلو هنذاريغب رغلا لامفلت | هنا ناعذأ | هحو ىوج هنأ فذ رهاظلا ( نمت

 ديعلاو هع سئ انب سدل بصاغلاو همئاندمو هدب نوكم زازحال ا نالزر عج سدلا فهو موةةمزرع لام

 ىلز ءرال ناكد عل ازحاولو هلدلول'نوكمأل اهدلوتداولاذفو ةعفنللا لدنال مالاءزهنال بصاغلا |

 طقلادعن قورم.كىن .عغالالا نالطب مولا نالط نم مزراب الو هلام نيعدنال (هذخا هيرددحوولو هلوق) ١

 مهلا لومقك هدف نوذأم ضع عفن هنالاقافتا هسفنهرادصا نم لصاحلا (هرحادبعلا صف عجو هلو

 هنال ةلاكون ال ىلومل اهزحاول ال + لاءادال ان لصد هناقةزح الاد دهع نعوح ام سلا جور ىق- ىفرهظ" هتدئاقو |

 نالدراد معلا ضد: صو فنصملا لوق نه قيسام ىنعب لملق بيكرتلا اذه ىوملالاقردورر هدقاعلا ا

 ةعبران نوك.لوالارمشلاو هلوق) هلعرجأ ىأءرحا هلوقو لولق لوعفملا رك ذو هل-عاق ىلاردصملا ةفاضأا

 لالا ليامىلا فاثلا فرصنيف زاولا ىلا مرت دقعلا ىلو ام ىلا فرص: الو اروكذ لا روشلا نال 60 ا

 ىواعدلا فلوقلا نالهن.ععم لاا هلدهمش نملوق لولا نوكيىا(لامما هلوق رردةرو رضأ
 ة> نكي ناواحرعرهاظا |ملهيف ىضاملا قهدوجو ىلع دي لاحم ىنهدوجوورهاظاا هل دش نملوق 0 ا

 حااضب رموااسق,آناكناف هلوق هبل ىلو ناكل اذ هفذحول (قبآو ضي رمدمعااوهلوق) ىاي
 اذكو( لا د_علا بر لاقو هلوذ) ةءاالينريث همدسع نيبو ه'ايددرب فيك هقاناو اهضرك - دعدزأ

 ق.ساكمنسع عم ىأ (رسؤلل لوقلاق هلوق) هند ىنعب (رجأ ل لوقلاف هلوق)ة لال رم” ةّدايكل ذركنأأوأ
 تسلا هقه هناهباو>و قاقعسإلا لص الو هور هاظلاب ةرحالا قدتس هنا ثمح نم لكشت 06

 رهاظلا ردع |ةرمسم ناك مف تقولا كاذ ىلاهرار ساو هناةء لعد مدر هاظلاااو دقعلاوهو قداسلا |

 هيفنلاضّرعتم نوكي كلذ دعيراكنالابمث هلع ب وجولابرقابوجولا بيسدوجو لعاقتفتااسملامهمالا
 افاتءاوااهد_عب قّدعل ا ىعدا ىلوملاوددالوأ لق قد»علاةهالا تءدا اذا| ذه ىلعو ةعتالا هنم لقب الف

 ةعفادةة حاف لاكات ىليزلادإلا هك رعلاو داولاهد.ىفنه لوقلانوكيرحشلاعمرقلا عسب
 قبال بسلا هةحتس هنا اولا ىف ىل زا لوقو ةنانعةبحومال تومألادعن طوقسأا ق اةدسالا

 هناقرح لإ دش رهااظا تاك اذاام فالذع ةيانعلا فاك ةدملاقهلادتعلا مياست عمىأدقعلاوهو |

 إ
 ةمالا ىو ءددرق نا لع أو عق دلأ محص» رهاظأاو هيلع ىقاقحسالا عذ دالاه ف سدلهنال همف لاك .ثاال
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 ام 59
 هل ا

 '- دالوقلاو :

 ادام . هلا 0 0 7
 - هو ء| - رعمهز|
 ل اكن / ف هطر 3

 | ناتالا ىامأ (منانو لاب رالوقلاو هلوذ) اهلاعتهقتعادإولا ةيرحىف رهظتةدالولا لبق قتعلا |
 2 1 دلل سموم مو همم امم ومد م ص بج تصر جم هموم وس صل +



 ١ ْ (نيدملا تف نم تلال اعز 0| مهم
 لحوم

 .ادبق ةياوزارهاظ هلوق لعجوا دحاوالوت نيفنلاحوملعسترمامباوصلافاذطدوج والو ةياورلا | ىو. ل. «انزن و لاحتلال اره ظريغمهرد لعادئاز ل لارا 4ناكمهرد لعدازن الئئارحانا .هردفصت نعناصقتلا فد | هر لب تنتمى

 افا رد مز تورو ودل ازداوتلا دبا ور قهلوق رمح "و ظغد ههرد فص نع صقسالو هلوق || دل ةيووأ 2

 فصنن ع صقنالوةباوراءذه ىف لوقورداونلاةياور ىهءذه نافمهرد فصن ىلعدازبالهناةفينح ل ىبيو مد فسم نق سايز

 ىلعةدانزلا فن اقاهتاذد_ىنةمقتسم تناك ن او:دقعملابتكلا نمهيلع تفقوام ىلعةدايزمهرد | رو( ناد هرو نك هناي
 تق :دامكلل اركذاانأ اهو هفصن نءناصقنلا مزاتسإ المهرد فصن 1 د الي 0 0

 هاا ناوةساخلاىفلاق هملع

 لصالا اور فناالا ل ئلارجأ بحي انا مويلافهطاخن او موبلاكلذف ىعملابصلوالا مويلاف | ب فةفي م“ تاثر:
 |00 ارئال تاج بص رداوتلافووهرداغصت نع صقتنالو وهرو لعداربال لئئاأن ص | "تدع: 0 نعيم
 ىنعملاو ناشلا موماا ىف ىمكاوه مهردلا فصن ن |ههجو ورداونلاةءاور ميمعلا ىرودقلارك ذووهرد كلي 0 امو 3
 ةدايزلا عنلربتعتف دغلا ىف ةمقارىلو الا ةمم-شلا ناريغصلا عماسجلاو لضالا ةباوردجوو هنايضار راصهنا هملا 00 دإ 0

هطاخاذاةفينح ىأ ن عةباورلا تفلتخاو حاضنالا رك ذو ةياهتلا قلاقو ناسصقتلا عن ةيناثلارمتعتو "ل [ي / لاقازإ 0
, 

 ,فصن نع صنبالو مهردلا ىلعداربال لملاا بح هناريغصلا عماج او لصالا ركون الا موملاىف

 لاق“ مهردفصن ىلع دازبال هلثمرحا ىفاشلا موملا ف هل نة فينح ىنأ نعف سون نأ نعركذو مهرد 0000 كلور و ا

 | ىمدملاو ىدتسملا ىلعدازبال لُملارحااهؤ ب ةدسافلاةراحالان || ه-هجو و ةيععلا ىهدياورلاهذهو 7-2 ريع ف

 رهاظ ىل_ءرداونلاةياور مدقتب هلثمو ها لوالا مولا ىف ىعملاوهفمهردلاامأت مهرد فصت ىناثلا تموز . عملا , 0

 نيرصتقمة عب رشلاردصو نيبتلاو هيانعلا فق يسكب ىرؤدقل اىلارداونلاةياور ميمصتو زعوةياورلا | تيوب 0 ناو
 0 0 0 -. 30ر٠ ةلاعم

 .هلود) انش وزرماذك حاضبالا بحاصو ناذيض كم مس نااعممهرد فصن ىلع ةدأن زا ىف ىلعأإ ف/ ناسي كلاقز 0 5-5

 .ةيمورلا ةطايخاريطنراصف ىنعامهالك مصيف نيغلةنعنيلد مب نادةعامبمال (نازئاحناطرشلاالاقوأأ انازب 1 هه /ديدرج
 ا 20 7 0 : كا 8 ١

 مويلامهرديبوُثلا اذهىلا طخ لاول هنا ىرئالأ ةمحترتلاو لمممتللذغلاو موءلارك ذنالاضرأ موملا ف | نيامرر م حج
 ,نيلديلارك ذنال ةراحالا ت دس نيةقولا ف ىم-مام,ممدحاو لك ناك اذافمهردلا قس اد_غهطاخن

 .ةيانععمىاب زالوهعرحالا ن وكل مهردف صاب وأمه ردن ةطخ هلوقك د سفهد_حاو لدمةلبانقع

 | ضعبلا نود مشا ضعب قتباثوهو ىلب زلا ىفام ىلعةدازهده (مهردفصن نع صقنبالو هلوق)
 (ةفيتح ىأدنع مهردفمازواكتنالهنا مصااتهلوق) انهشركذاذك اهفذح تاوصلا ل-علورخ الا |

 اريخأتلل ةبسنلابّدهب ولوالا هذه ناهمو درانعىلو ادغلا دعن املا ةدامزلا.ةدغلا ىلاريخأدلان ضرس لا ذا هنال ا ةنادإإ
 “ل 0 توون وير تل

 هردفصنزواغبال هنا مصل هلوق نمرك ذامىلا ةبسنلاباماهمف مالكا سالو دغلاد_ءدامىلا 1 علو ةنارإ 1
 ؟ و3 - /6ل

 انهى (ناكدلا لمعلا ديدرت صو هلوق) اننشورك ذاذك همف مالكلاوةيولواالف ةفنح نأ دنع لوز رم رج 1
 المعلا در درتن حالا دي درت صو لاشن ا بوالا ىل-ع فعلا ىضتقموهاك باوصلاو رظن جزم 30 هدير

 ردعسبلا قاكز حي ةعبرأ نب ولو هاشأ ةثالث ند هرمعولا ذكو ىو جهدسر اهف لاقت ذكو ناكدلا أ 0 و -تا لح 1.
2 1 2 5 2 3 0 88 
 ةيلالمترش حص”نياوراالكو نيتباورلاىدحاىف عسبلاف نييعتلاراسخ طارتشا بح نكح | . كمعلارب , ١١ تولي نر اخ

 ١ بحا_ههاىردالو نافاتخحم نارحالاو د_> او هما عدوقءملان ال (هرث احربغ هيف ةراحال|الاقو هلوق) ِ

 [١ ةلاروهظ ىلعةفوةومةدانزلاو لهما يلستب بحس نيةرحالا لقا ناهلو ةنالعلاور فز لاقهد وعحنالف مر

 اذهفزاحةسرافلاو ةدمو رلاةطاملا هل سماك لعلار وهظ ىلع ىاكلذ ىلءازوةومرحالا لكن اكولو] كح ن يي كلت

 دقعلا قاطمنال( طرششالب هلوق) ىوجزوحالالاةامهناو هءاوص ( زوال الاقو هلو) ىنعىلوا هد

 ة..!|ةمدد ىلا هلة نا هل نوكمالف سانلا ف رعهءلعو تاغالامعالاو هذال ىف ةمدخلا لوانش | د 0 دو
 : 7 5 7 . هد
 فورعملاو مزام طرمشلا ن الهي فرعورفسالاثبتمةراحالا تقو نوكح» نا طرشلا لثْمو قدا هنال ةيرذإ 9 0/0

 فال.ذمناعقت#الرالاو نامضلا نال إس ناو هيلعرحاالوا.صاغراص هنال نم هبرفاسولو طورشماك نا/دير ٠ "امهر
 ّ 2 . 3 "0 و

 " تل ا 40327 2-2 كلا 100 ا تع سعد جحا 0 2م دج 6: ال عد و دعس 2و2 2 جل سس عع يس تو 2 ل 0/1 ٠

+ 1 



 ٍْ ةمالعلا لوق(هسق) هع هدو هل سداو ىلال مثلا هرك ذاع راشلا مالك ىلع ضرتعا ثءح مدعي ْ

 : ةياغللا زعماضنأ ةدسافلاةراحالا بان قوت انلا اذ هلواهرك ذامدن ع هانمد_ةاكىالمترمدلا |

 اارأتسلل هعفانمد وكت ةهلو| ىفةدملا ىلعمالكلا عقوادنال (دحو ريجأوهف هلوة) رابخلاةلْثمىهو |

 ىلعد علا عاقبال نوك نا لقحت غلا ع ركلذدعب هلودواضب ًاامفد ريغ ن منا عنتعف ةدملاكل: ف ٠

 إ ريجالا ىلع بجاولا لمعلا عون ناسل نوكين او لمعلا ىلعمدةععقن نم هنالاكرتشماريحأر يصنف لمعلا

 ااررد هفال ىلع صم: لامدحو ريحا بق لاح الا,لوالا مالكلا مح ريغتالفددملاق صاخلا |

 هوغو هعفانمكلهانرحأت_ءلانال اعاجإهفدنم نوثلا و ب رك (مماف التام نمكالو هلوق)

 يب || ريغو ليزا فاك امهدنعإ ذكور هاظ ة غن ىنأ د نعاذهو ه-فنب هلعفك ناك هكلم ىف فرصتلاب ظ

 جار راكي. | لبقتيالو أنس اتدي لمع. دسار بجاو سأنلالاومأ ةناصلاتاسعنسا كرتشملا !«هنيمضتنالأ
 0 0 بر 8 || صقتسالاهلك نغلا تتامو دو ريجأ ناكول كعا رلا مث سا.قلاب همف اذخأف بلغأ ةمالسلا نوكتف لامعالا |

 هيلي : 0 || مامالادنءىعارلا ىد_هءالاو هلع نهريوااقداصت نا قافتا نوال تنامواك رت ثمولو ئثهرجا نم
 1 ني ل / 1 1 نذالل يصااوه نع مل ىنجاوا ىعا ارااهصدفا متامح رثلوداش كاله فيخواو امهد_:ءكلاملاو

 0 يي || أ. ن ا ىعارلا ىلع طرمشواواهبر قدص ار ركن أو ضرملابتكذل اقواو ل غبور اوت فال. ةلالد

 ترا و تاما هدفي دقعلا ق طرعشلا اذهر كحذو ةعسلارتأب مناو كالخلاف ىعارلا قدصو مدل كإهام همس
 || رمح ذلا قو كرت مريح ا هنا ط.هلاس> اص نعو صاخريحا ناسملاو قوسلا سر اح نا لءاوالمدعن و |
 ' أها هفي رعت هلع قدص الذارظناصاخارمجا هنوك لوقو ىوحلاةمالعلا لاق لوالا ىلع ىوتفلا

 أ دمعت ملاذااةافتاىأ (هلمع فلتامواهلوق) ةيانعيصغوا هنمقرسناب (هديقفلتام هلوق)
 أ ةاشلا ىعارلا بر ضاذاام ىدسعتلا نموةيانعلا اك ىدعتاذا عدوملاك نء2كلذدمعت نافداسفلا
 | نودب حاصلا, قة: ىعرااذاةراحالا ف لا دريغ بر ضلا نال نعم هنافاها بر رسكوا اهنيعأة فق

 || ىعسو لمعلا نم نيمولعمنيعوت ىعمهنال (نازئاجن اطرشلافهلوق) ةيدامعلا نع ىوجبرضلا
 نراك || (نادسافناطرشلاهلوق) ىتلي زنيدمعنيب عسسلا ىنمريخاذ يزور امولعمالدبامهمءدحاو لكل
 ميم د يا روما 7 | امهدحأ نيعتبف مواعمدحاو لكونيفلتةعنيادبب نافلتمنالعامنأ انلو لاعلل هملعدوقعملا ةلاه

 1 ا 0 0 ل م 3

رمشلا عص هلوق ) ىع ةعزانلل ةيضفلاةلاهجلا عفترتو هرايشخاب |
 يت عل 9-3 ْ دج واذا ىعءامس< ىأ (لوالا ط

د امهمفدّدرملانيموملا نملوالا موءلا ىف لمعلا
 5 مر نال لوالا ىنانامرو فنصملالو5 ىنعماذهو ىفاسثلا نو

 . || ىلا فاضلاوالوهحر الا نكن ملف ناتيم#» مولا ىف عهجرف لوالاف تشل دغلاىلا فاضملا دقعلا

 ا ةطامخلا فالخالو همعرحالا ن وكف مهرد فصنوامهرد ناتيه-ت دسغلا ف عمق دغلاوملا ىبع مودلا

 ا ددحاو لكن يفلتخم ندةءاناكفوخ الا لمعلاف بج وم نيدقعلادحال سا هنالد.برافلاو مورا
 0 و ب 1 ١ اك كلانا (ةفينحى أ دنعىناثلادسفوهلوق) يلب زور رداقرتفافدارفنالا ىلع ىع# ىلد اممم

 5 : 2 ناو : ةفاضمةداثلانالددحاو ةممست لوالا موملا قدوجوملانال ناترم-" همف تلصح دقفرخ [دقع يناثلا ا

 كهرر 0 | توف ةدسقءدحاو دقع قناترمستلاو ناترعسدغلا ىف عج دينا اة مستلا تزاجاذاوىلوالا تعصف
 0 1 ىناتيعشلاو هلوقهءاعل در اكول. ةىهتلا تزاحاذاذ هلوق نم اذالادرارهاظلا ناكو ىنع لل-ةملارحأ

 || نعص نب الود ماو رارهاظ ىقمهردهيزواحتنال هلمرحأ هلذ ادغهطاخناو هلوق) ةدسفمد>اودقع

 ىلع كلام نياودعب رمثلارد_صو ىلا زلاو نا صضاق ىواتفو ديان ملاو ةيانعلا ىفاكتاوصلاو ىناهزملا |
 ! فص: نع صن. الو هاوق موهفم ناو هداورارهاظ ىف مهرد فص نع صقنالو مهردهبزواحنالع جا أ

 ةياورلارهاظ ف مهردفصن نع ص نب رثك او امهردفصن ناكنا لكملارحا نارداونلاهب اورق مهردأ

 مهرد نعةز واسم ا فن ند. ةءاورلارهاظ طسوت مووفمو ة>ءاوقفلاهباور ىفةغلاخما موهفمن ارّرعتاملا



 |ءانمدق كا دسافناكسترتلا اذه ىلعدقعلا عقواذاهنارةيلالمن رسشلا ىف هبقعت مول_عمرجأ, ةامسا يع
 ناكوةدملاك ذرخأ هناثم> نم جراشلا قعضارتعءالانا لعاو ها رحالاةدملاركذ لهنا هتدصو 1

 | دارك ة هنالهحولا اذه نمالر ردلا بح اص ىلع ضارتعألاو انش ورك ذاكالوا اهركذ بجاولا
 | فال ةامصاسمغ هل ىربل هلوقي امهندب لصف ثمحةدملارك ذأ |ءلاو رحالا رك ذي 1 هنا ثدح نم لدالوا ١
 | مالك ىنامه هتاتهنمو ةدهءارك داسلاو رحالاركذ ل. ةعفنملارك ذياموتيب لصفن 1هناف حراشلا هرك ذامأ

 ًاربجالاو هلوقر)ةلمهللاءارلا شو مارسكب (
7 

 اطرشمهلوق) ةمعئملا ىازلا حقو ملارسكم (غزمملابهلوق)ا
 أ ضعي هقرعو ل عال رحالا قكسي نمسا لع هناب بيجاورودلا مزلمف كلا ف. رعتو ه (خاصاخلا ]
 || ,.اءدردالثل كح ىقاموالاتااو ها صصختلاءانةومالع هكح ىفاموادحاول لمعت نم هناننيرخأتملا
 ريجاهنارهاظلا نا عم ف» رعتلا نم رذف مهفع : ]وادم م-بممدخلا دبع ةثالثوان انئارجأتساولام |

 [مهمانغا ىعربلالجرارسأت_.ءا ناب نياجر نوكيدق دحاولا بج او لاق هيدي زازعلا ف حرمص لد ص اخ
 ةثالثوا نينثال تناكولو نعد لدحاول تناكناف هقوس مانغالا تفاتولنيلوصفلا عداحف 5
 "0 |[ ضان نوكم ةئالسلا نيب هكر تشم معلا ن وكت ناب قرفب نا ىتني ىمدقملا ةمالعلا لاق نمض

 | لمعبالن ا ىلعدحاو دةعب ةعومجواةكرتشم م ىعرلا هضشرثكا وادحاووأتسا اذا هنابىوحلا قرفو |  |لاكر تشم نوكمف ادحاو ا.عاراساورحأت او اهوعج نكسل ةدح ىلع مم هنم لكل نوكي نا نيدو
 ملوىنع» (لمعلا نم نكمتاذااذههلوق) كرعشفم_هريغل هلعدلاو زوج ناو اصاخن اك مهريغل
 هركذامذا هملا ةحاحال اذ هلوقأو ىدنجرعلا نع ىوجرحالا قعهسال عنتما اذا ىتح لمعلا نم عنتك

 لمعلا نم عانتمالادنعرجالا قاقتمتسا مدع د غي ارحأ قدتسمال لمعلا نمر ذعهعنماذاهنان مراسل
 ترطمأو ةرطامىوهفبرطناننمءامهلاترظملاق» (مويلاكلذرطفهلوق) ىلوالا قي رطلاب
 ىلعادراودقعلا نوكيىذل اوه صاخل اريجالا نارلعا (دحاوريجأ ىعسدقو هلوق) اضدأ فلالاب
 دقعب تقدتسا اذافنيعلا كح ىف هعفانمو هفاسملارك ذيوا ةدملارك ديالا ةمولعمهعفانمريصنالو هعفاذم
 هامل انوكس ةفاضالاب (دحو ريجأ هلوق) ىدنجربلا نءىوج- هريغلاهراصا نم نك-نال ةضواعملا
 ىتعملاو دحوتلا ىتعم رد همدحول ا ل قو ب رغما ىف اذك دحاول ارسل ارتجا ىأ دحاولا ىنءءاسهكتفو
 هنالهلوق) ىدنجرللان عىوج لمعلا ف دحوت ملا ىأ ةسالمىفدال هلعفىلافيضأ دحو تلا لماع
 ًأأرثظلانا ورك 3نكل لزاونلاىواتف نءردل عامر دقبهرحا نم صقن لعولف (خنا لمعب نا نكمال
 ئش قدص#الوامبلعرح الا قعست امهتعض رد قوةذملا تضم 2 معبرلو رغاعاض :رالاهسقن ترجا ذا

 رثاظلا فل ئاسملا نأ صاحماو ىوج مثالا ىفهرئار وهلم ىفك.لاسقب نا نكسحم+ وةرمحخذلا ناك مئأتو

 | ترحأ اذإنمقير غلا ىلعرحالا قست | هما هوقك كرتشملا ىنهميىفاهنا ىلع ل ديامارتمو هل ءامق رسولا
 ١ || هلزنمىلااهلج ناو كرتمريجأ ىهف هعضرتلابملادلولا عف دنا هنا جملا وىناقتالا لاق هريغلا سفن
 | ىتحاكرتشمو ا صاخ نوكت نازو باسمنا ىلعلدب امةربحذلا ىفرك ذو هيانعلا فلاقو دحوريجأ ىهف
 |نادحلا ارطنحأتو كرتشملاربجالا همت العالماكن قد رفلا ىل_عرحالا تقدتسا هريدغلامسفن ترحأول

 4 أهلوأ لمعلا لعدقعلا عاقبالمالكلا لوأ» ( كرتثمريج أ وهف هلوق) هأ صاخم اريجالاب اشاد

 ا نوكمن الت ودحو ريجأر يصبف هدملا لعدقعلا عاسقنال نوكم نا ل مالكلارخ [ارهش هلوقو

 1 |نايهلوق) رردهفالخي حرص ملاملاقحالاب همالك لواريغالف هءلعدقعلا عقوىذلا لمعلاريددقتلا

 || مهرديارومثرحأتسا ناي هياوصو سردلا مسن نمهيلءتفتواغقاذك" (مهردي ارش هفغ عل رسأتسا |
 |١ نكت ورك دا ذ كحرهاظا ذهوالوا ةدملارك ذناو هلوق هيلع ل.ل دلاوهريغو ىل» لا ىفاك هفغ ىعراأ

| 

 موضعي



 مور (نيكت مالئم لع)

 ةئيقسا |ىهل_.كوواماعطلا بحاص ناك ناو نوكف هدي ةبانج نمكلذ نال هتكلاعموأ (هدمنه
 مع 0 ةيناخما نعةملالنريثداسفلا دمعت وأ اديس فق ةصد ناالا همحاصدي ىق ماعطلا نال حالملا نعال

 0 ا (هءلع ناعضال يفاشلاو رفز لاقو هلوق) ةمالسلا ىذتقيدقعلا نال (عمجلا فاندنع نومذم هلوق)
 7 د ) ىه 7 وه ناكف دسفملا نود طصملاوهدوصتملا نا انلو بيعملاو ماسلا مظلي هناو اقلطمل لاب رومأم هنال
 هيد 0 ور د 0 تحالود الانامصنال(ةنفسلا قف 0 نب دن الىتحهل وق) ىمعم ريغن ودهشنو ذأملا

 23 د 0 عم . | ةبانح سدل ا دهودوقعلا ناهض لمحت: ال ةلقاعلاو هل ةاعلا ىلع بح اهب بح امو ذب ناب لد دقعلاب

 هنر ار كلوي( كل يب . 1“ || كلذك سلو نمضي تكلهوةبادغزب ولراطببلا نامهوبامر مدآىتيدسقتلاورردهنفانوذأم هنوكل
 0 4 را هإ_عف وحالمدمالب اندم واجومواخ رنهن اكن اق ةنيفسا | تقرغاذاهنا معاو قأساك

 0 0 ظ انمادسف أفءاملااهاتدولو اندنعزو اك لاذا اذكو عاسجالاب نمض ةداعلازو احنا لعفب ناو نون

 ميل نت 0 : 0 قافتالاب نمذنالالاوز رمتلا نكم اول ةفنح ىنأ د نعال امه دنع ن مذ هلعفالد ولو اندنع نعم هلعف.ولف

 تاكم ةل هلوق ) يإوصفلا عما نءانضش نهض ل ناكولف ةنيفسلا ىف هلدكوو |عاتملا بحاص نكم1ول هلك اذهو

 تبلور ليي ترا 1 هن دسم 5 ناد رثعوا قاز نانهعنصت رسكلا ناك اذا اذه )خل ندرس نا

 اا 0 عاج الا, نمضي هنافرسك. | ىتح سانلا محز ىذل اوه هناولو ةفينح ىادنع نمضنالفرس كاف ساسنلا
 كاي 7 ا 1 |ذكماهسسو مهسكَن اند هعج واسأر عسوأو هنهلوطاهناالا بح اكن دلاو ىو لاق نامل ةياغ ىلا

 0 ا هيزازبلا ف حرص و هعم تالا بجاش ناكل مف هولا لدم لا ارك اول هأ جاما“

 كيك م غر 0 هرحاور كن |عضومةواهلود) نع دست عا ورعب سارا

 نك ىلا 7 . رايخ امأو لح ادريغد سفملاو لس لمعدقعلا تحت لعنادلا نال هلعفي فان هئالفنامذلا امأ (هباسح
 : / 0 1 هحو هلو هجولا اذه نمءا د ةبالا نماي دعت عقو هنانيمتدحاوْيدلسحلاو قد راعلا ىف سمك اذا هنالف

 ا هير, لإ | نيةهجلا ىأىلا ليهفرسكلا دنءابدعتراصامتاواب دعت نكي مف ءرماب لصح لحن ءادتب ا ناوهو بخ 1
 هتمق هنمذ ىناثلا هحولا ىلا لام ناو هلرحا الو لم ءادتب ادنع ءدعق ه_نم لوتالا هولا ىلا لام نافءاش
 ةراحالا مصتل كلذيدبت ( مولعمرحاب مول عم عضو« ىلا هلوق) رردهيا سمرا هاطعاو ريبكل ادتع

 نكيلول ىتح ةنوعضم كرتشملا ريجالادب ىفنيعلا نا ىلءءانب هرسكب ناضل بوجو اهتدعص ىلع تترتب و
 لوىدعتلابالا نعذالةنامأءدب فنوكتدةنمح نيعلان الن اهذلا ه_هزابالذةراحالاهسفت كاذكا
 تامولاك بو>ولا عمن امكالو هياعسح وق دقعلاب همزتل ا هنال (ا ما نمنالو هلوق) ' دجوب
 اكالملا دس نءازر تم هوو دصفلا هنكال هنال هلم نءزارتحالا هعسو ف سدلو كك اساور زعنم
 لاعردفو اعب رس هس لمدشسال ازا فيءضنوكي اسعرف ناودحلا لاوحا نطاب ضو

 - كل تمور 7 كح : 4 32 0 0 نم تملا, دسقبالف |هفعضوةعسطل وق ىل_عوونو داصفلل عالطا الو سكعلاب ن روكي دقو سفغنلا

 ادي تاع ىدعت ناو ملصملا, اد. قم نوكسف ةدهاسمملاو سجلاب فرعت هتقرو هنوق نال ب وُملا قد فال لمعلا

 هه لو 5 م نمكيق همك ن وذم هريعل وهف َْن وذأعتفاتامنال تكحكاهنا سفنلا هيد فصد نء<:داتعلا نع

 0 0 57 ةفشحلا عطق بج ومةنالةيدلا لكممل ءبح عوطقملاأ ربو ةفشملا عطق و ناتلاو فضنلاوهو هراسح
 لقالاو ءرلاب رك آلا بص ثدح لئاسملا عا نم اذهو انرك ذا ةردلا فصن هيلع بحت هزمت ام ناو ل 5 كلا 3

 ةداحلا عطق نيلعفلا نمل صح فلتلاف تاماذا هنادي ريهظااىفاك هوجو و ىزارلا فاذك الملا
 ةدلحلا عطقفأرياذااماو نامذلا فصنتف ةدلحلا عطقرهو ه.ف نوذأم ام-هدحاو ةفْشحلاعطقو
 وهوالك ةغْشلا ناه2 بجوف همف نوذأم ريغة فشلا عطقو دريلا نكح لن اكل عف همف نوذأم
 لثس (ة#) ىناقتالانع ةيلالينرسث ل دع ةموكح بح ة_فشحلا ضعن عطقب و ىوج ةيدلا
 عدو رحل اةيد تحتل اق هسس تاهاداتءعما دصف هدصغق ىندصف | مالغه] ل اقداصف نع طءحخلابحاص

 اح لاق نالسسلا ند تام تح هكر بوامئان دصف ص نع لثسو أ طخ هنالداصفلا ةلذاع ىلع دنعلا
 دنعلا ةمةوارح مالغلا ناكح ناىأ حارا ةيد هلوقو هيدامعلانعرد وتاكل

 | م ناك نا



 ا ره را نه 7 .--“ /

 اسر تلو إنا
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 حسلإ ا

 10 هرب
 مير تاي 3و
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 لو . اهم م هنري ب اج لاو

 دل نب ا ان
 (فلزمر | كا يي فايزس

 ىب ا هلو 1
 ا
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 ل .٠

 كلم 0 . 0 /

 8 هلإى كب هه زرنا

 نكح

 انما كل :اقمرحالاو

 تحءءالذا هك اع

 س ع عملا مند نم تلاغثلاءزجلا)

 دقع لع تارثت كلا ا مدلل نامْذلان اب قعرشا هدسافو ةراحالا يت نم عغرفال
 انطثمزغالافاذاالا نمضزمغا انمهاردلار هك اذادقانلا(ه ش] ىوعجهناس ىلا با امدعف :راحالا

 أوق) هيلع ناعمالورحالا ن ,مذخأ ام درب ةشوشغماهد سنام دعا م 2 ال ا ىتفملا ةمثم نع

 ليل را نا تت الو لجل هريغل ل عدحاوب ص نا هءلع بتال ن موانعم (دحاوريغل لمن نم .

 ىجلي زوريغل لعب ناهيلعر دعت هالو عنتعال ث د ناك اذا هر فرو احا اس او ل عا ذل دحاو ريغل

 لاقي ناىتدرجالا بالرس لالا لس لا ذاق لما هيلع دوقعملا ن اللمج ىتحةرحالا قت سالو هلوق)

 امهندب قرفاذححوم لم ناو هسفن ع !ةبرحالا قدس صاخل اريجالا نا لسن ىت> هلوذ موهفم

 صاخ اوك رت_كملارمحالا فرعب نمالا هقرع : ال ؟-اذهنالرودلاىلالُو هل , اذهو لن 0 الاتىرودقلا

 ن أدب مولعم ل | للءادراو :دقع كوكي لم كرتشملاربجالا لاين اهجوالاو
 صاخ اريجالاو ها

 1 الامال صاخثأن ملمملا لقت ناهإكرتشملان اامهمكحو هعذأنم ىلع ادراو ل2 ا!نوك نم

 : اذه نذدحاول قم تمرض ل هءفانم نال ةماعلا نم ء لقد نادل ناك داو | لعلاوه هقح قد. اء

 رحأتسلإ ةةسمتراصتةدملا ىف تيل ال را لب نادتكملال ضاخازجالاواكرتشم مس هحولا

 هلوق

 ءانملا,لمملا ض#: ناو هلوقو ىهتنا لمعلا ضقن ن اواقوقسمرحالا قساذ- و عف

 0( ىتأ. ساكن مذ هناف هنم ضقنلا ناكولام فال- لحجر ريحالال- ع ضن ناو ىنع» لوعفللا
 و اوه ( ىبعم_مضعد هيفا (ملا ةغ تت ىأ دنع كالهلاب نوهتمرم-ع هدد و عاتملاو

 « ملف لم | ىلعدراو دق_ءلانالادوصقمال لمعلا ةماقالا_عمت هنلع قدكسم امل او ةنامأن معلا نال

 ةءاناةرو رض اخس اكس اذاورالاهل قد .الادغو اع ناك ةلمعلا ةماقال لب ىل ]صا أ دوصق فحل

 هلب اق ىتح ادوصقمهماع قسم اطفحلا نال رجان عدوملا فالخ نامفلا باحاىلا دعت 0 /

 قدفسم طفلا الو كرتشااريحالا نان 01 ءاعورع نال (ما كلهن االاقو هلود) ةيانعرحالا

 كرتو ةقرسلاو صغلاك انكم هنعزارتحالا ناكسدس كل هاذا اضة-الوهبالا لمعلا ن

 امفوشو ىجلب كاقو ةيانعرساب تناكاذزاة عب ,دولاكناعذلا بج ودق هتهجن هريصق هيلع قمتسملا

 ةراحالات ناك اذا اعف فالألاو طدخلا و هأ مهاومأ ةنايص لص<هرو سانلا لا -ًاريخت |( مولا تشب

 وهو ههلعدوقعملا نوكلاذنامأ نكت لد نيعلا نال قافت الابن امال 0ك اف ب اكن او حت

 ناليقو (هع ةعقلا فصت ىلع حصل انهلوق ( كلم نبال عملا حرشن ءانخمش لم ارح أن ةنوهم ةعفنملا

 ' ةيلالمئرشلا قوةيداملان راسا 500 ةسمناون عود : هفالذ ناو نوال كصمريحالا

 ١ ناضضاق لال ار دكج الوش دع رماني دلاريهظ ناك ةيدامعللاب زعم ىدن -ربلا نع

 لال ةءاكح دع رد ذ(عاىج في ثمللاو 1 اوهلوق) ها هقدن> ىلا لزق هارت ريجالا ىف اتخماو

 عقن هيقو د ةعل ايظا انرمش هبال هلوقب هلل ءوافالخ كلو رردلا ىف هب مزجاذهو هكج رتب نذوب لقب 17

 هلوق

 هطعب لو لوم ريغ هتف هنعمع اش ناري بود ا رمل رختك هلوق) ندداعملادحال
 1 (هريصق نمهداسفكو وهلوق) نيمتلان ءةيلالمنرشريطةرهدةورحالاها طعاوالوعم هزمذءاش ناورحالا
 بوثراصةلاربجأ لج ناو نعد اطوال ةمقر ناكناو ننال هلثمأ طوب ايون ناكن ا هدطو نمد سفولف

 اد ناو ذانيامالا سدا ةراصق! ا وث ىلع طقس ناد دسف أ فرخ : آب ون ىلعطةسفذاتسالا ن ذايةراصقلا
 ةنمىفاذك ع2: أه دسقأف ةعب ردو ىلعئش حدوملادب نمطقساذاوريجالا ن ءدوراص#ل !سوثربغ ىلع

 .٠0) اكن عبوس العاجل نيش اضف هتعمل الا وتل فداينو ىغملا

 لعف ىا .لاكحر ارفع نهىل |عفدن او فالمالا ىلع نق ظفلاو عافت الا ءازابطرتشم ناآلا

 ظافههاوهف هلوق ةركو هاةداع ظافحتساوهف ىتا#ا ىدي نمد باشا رو مالا لخداضرأ فالتخالا
 هن يفسلا قرغو هلوق ) حاسص مبرط بان نم قلز (لامنا قا ازوهلود) هطن ١ رغب تءاضاذا اعدر يطل

 077 ا
 مايل



 ؟ءهزأ (نيكسمالنم ىلع) ١

 دقعلان اأن و هدنءنيعااك ةعفنملا نال نا. ءالا عيسكعُت اشلاىفزوجتف عفان اا عسةراحالانال ندع

 1 ىدبخ له لحنا نال رود“ :مريعكلدو اعتاش فصنلا لج هياعدوعملانال هعلست ن نكالام ىلعدزو

 /طانرر تكلا : ند هنهرلارسأتسان هارك هلوق) ىجأدز 0 ثلاَذن راجلا ء طو مري اخذو عئاش ا! قهدوحو رود الا

 200 0 لوالااما (ةدساف:راجالاف 1 ) ىتيع هرج , ىت-شالا سيل نترملاو كله هنالزو كال هناف (نمترملا

 0 3 0 ل | توافتلفىفاثلاامأو +لعدوقعملا ل« ملاهنماميش نيس لاه سرغلاو ءانبلاو ةعارزالرجأتست ضرالاا نالف ظ

 1 0 00 ىلع لوقب نابرحؤ امي ناالا لعدوةعملا لعل نا.سلا نم ديالذ ضرالا, اههذءنراربضاو تاعارزلا حاوفا ظ

 0 0 ب ةعص لوقا (ىعمملا لف لالا ىذفاهعرزذ هلوق) رردهنمنذالادوجول خد: دما تائامعر 0|

 ىل 0 16 / ا ندو هيلالبن ريش قعلا مات لبق هلاهلا تعفترا عرزاذا لب هعارزلادعب لجالا ىدنم ىلهفقوش الدقعلا

 هيرخلا 30 لجالا ىذعمد سقت لودأو ىا ىلواناكل ناخد ( لحالا ىذد هلو فذحولردلا قل اة انه

 بمر "و 4 اَمقوءاضقنا لبق ةرحالاي هيلع هل بلط الذارس الاب هملاطملا هحوتتل لب ةمعلا ىلادةءلادوع طرعش هنالإل

 امر ادرك“ 2 || ىضارالاراكتسازوص وةراجالا نمز وعام بابل وأ فرك ذ هنالراركت ةلٌثملاءذهرك ذ لاقيالربد تف
 3 )2 92 2 اًاريخدلا عماسجلا عضو اذهو ىرودقلا عضو كلذ نال اهق عرزبام ىمسي ىتحدقعلا عصنالو ةعارزل

 0 اوهلوة) ةيانعىمدملا هل لجالا ىذه اهعر ز ناو ىهوةدئاف ةدابز ىلعهلاتشال
 بتاقئيفدقعلام تل. تعفيرادق ةلاهلان اناس عسالا هحوازثاح باقتسالفادساف عدو هنال (لذملا

 ا ل ةز فالخ همفو همم لق لوهجلا لجالا طقساذاامك ازئاح
 الجررخأتسا ازا نعضنالا ذك ىندع هماعوحأ الو نعد ىدعت اقامدعت لو ودساف ةاببالا تناول

 كلذملا هلصويلل دعدي ىلع ةلوجلا كرتف | .ئاغلجرلاكل ذدجوفدادغرب لروما ةنؤمهلاثشش هالمسعلا
 راكن الا لص بكرا امزح هءلعسجو قب رطلا ضعيف ةراحالا د مندا درحأتساولو ىتفملا ةيينم لج را
 رحالا بح دل اكو ناعمتال ناءغلاورسالاواصاغرامدوحانهنال فسو ىاد: ءمدعباإ بالو

 ةلاهم ناك داسفلا نال( ىعمملا هلفةكم خاب 95 ناو هلوق) ىلبز ناجلا طقس لامتسالا نمي هنالهلك
 هنأو اضتقمو هريغو جلي زاهح تلقناق 00 اهلُم ىلع لمح ان ثارملع لجاذاف الع ل محام

 اهنال (لثملا أت سايقلا فو هلوق) لئمارحأ لد ىعملا بحال ال لمح ام ىلعادئاز ناكولا
 لج اعفر لاق. ناىلوالاتلق يال اهيددا ولو سا تاس لاو تامل سا

 بر و ىدعتولو هلوق ) انش ىناقت الاءالزملا هق.سوىوابشلا ىح مشلا لاق ىلش ل ادلامال ءارلايداسفلل

 6 2 دا زوح لصوزو<ال هضم د لد مرح 3 ومدن ج -ساوأو ن ء.تصالامهن ع بدال نءدو رجأ اس 0 أ تاتو اتساولو نإ ال (ىالاب صال وععو راسل
 َ هور 2#,

9 4 
 رزكاةينانلا ةرحالا تناكن اق فالخالب روح ض.ةلادعب هرحأ ناو ةقين ىأدنع راقعلا ف

 انمدقو حالصالادبعب تناكوا ىلوالاةرمالا فالح منال | تناك اذاالا هب قدصتسف ضااتلل

 كل هك 0 بتالالخلا تي 0 (عورف) ةدارلابزلا ينج نم ا ساكللانا

 هلي 0 هلوةوءاسشالان _ انذهش ةعولامل خبر فتالهدامرو 0 اتسم بارت 3 0

 ا 0 اش 30 هصئاامر 2 ا اردلا قركذ( همت: ةراحالا خسف ةرامتمإ تشى دار اتبملارضوكُلو

 9 لو ازيخ هلْ ! ةرارمارجأتسا هصن امرك مث ما جاسفلاو غامصلا اذ: والالاو رجالا هلفهليق نافدوجخنا بولا

 زاحو هب زازةذملاو لعلا دن 0 هطشاملا هراحاز راحو ةيفريصز اج عسسدللو زحل لكالل

 نسعد دولا لبق هرمصق نا ىأ خا هلءق ناف هلوقو ها ىوليلا مومعل ىت فب هيءاملا عمر ملا وهامقلاةراحا

 ةير اعد هق هممعر أالو اهعربو اينكس درخ ” المراد ف دهصن امهنجاولولان ءىو# |لةنوالفالاورحالا

 معان هناا

 ء(ربجالا ناعض باي ك١



 (نمعملا ثق نمثلاغلاءزحتا) +ءمه

 رحالا ئالوا تقولارك ذاذااماو لملاو تقولادعب رحالارك ذاذاوخاو !لسعلا مدق ةدساف ةراحالان اةقسحا|

 : هيضتقيطرشهنال (دقعلا عص هلوق) ىوتادتعلاوبقيال تقول مالا الو ل سلارك نوال ملا

 فيقتلاو ال عفتلا ن مديدشتلاب ( انثي نا هلو ) ىتبع ىسلاو باركلاالا ىقأس الةعارزلانالدقعلا|

 نماهرفحىا (اهرابناىركيواهلوق) ىوج ةبو ركماهذرب نا ليو نيترماهب ركب ىأ ل اعفالا نم
 اراهتالا ىركو ةمتثتلارث :أنالف ثالثلا لثاسملاق زاو 41 مدعاما( عب رالا لثاسملا قهلوق ) ىوج ىر باد
 الادةعلاهضتقال اطرشوهو ضرالا بحاص عقن هيف نوكيف هراحالاةذمءا ذقن ادعب ىس هنورعسلاو

 ئثلا عيب هنالف ةعبارلا فزاوجلا مدعامأو حراشلا هر ؟د.سإك هدملادعب رثأ هذه ىسال محناكاذا

 ىنكس ةراحازوكالل هلأس دي اك ند يح وج مارحوهو همست هلثعأ
 3 ازلنم تناكسف ىانخلا تسلاح و ةريحلا كتباصاو رسفلا تلط كنا هلوقب هام راد ىكسرادأ

 تازدقملا فكلذ ةمرح نالرظن همفو ةّمدسن ىهوقلان ىهوقلا عمك ى 1 كل ل|ةراحانا تلعاما
 | ناكن او زوال نيدلاءنيدلا نالاضب أ س ماقال زاما1 اذن ا الواب سدل هيف ننام
 دقءثءالاهدوجو لشقف نين [ك ةعفنملا تو دح بس> ةعاسسف ةعا 00 :.دقعلان الو سدح |فالخ

 فالح ىلعةراحالا ترم لاقي ن اىلوالاةّدسنلا اهفروصتي فدكف تفوت ءادقف تدجو اذافاوما ء
 قوتسااذاو سنحلا فات فال لصالا ىلع ىف هنت عفن :راكتسا ىلا هحاحالو ةحالل س انقلا|

 اةراحا قو ناسنج تونا< اور ادا نارك ذ فاصخملا نا ملءاو ىجاب زل كلارجا هيلعف د داحتالا دعامهدحأ
 هلثملا فن المتصف دحاو سنج ههنا ىلع دبوهوزوحتال توناحلابر دما عفاانم هراحا نارك ذلصالا

 ىفملاةمنم نءانخيش لقنو فنصلل عجن حرش نع ىوج ةمسنجلا ةبمش ىلع ةءنمماررلا ةمرحناوا نمتءادر
 (قيوضطا كتب دبع لعبر مسا ىانحا ١ (ة#) ناريثلان ءاريثلا فال زور اجل ابر ةرلاةرأحأ نا

 ألهأ نمل جر نونلادب دشتو ءاحمارس 7 ,ىانحلا ةيريوظلا ىفوةلزداناهتسلاسم لعجةلم- لاهذهف
 | نكت لوقيو دجاهعضو تلا لثاسملا,ذهى هضوعن هيلع ر كش راكو ةعاهمنبا سلا ناكثيدحلا
 هانا كتسلاهم نم تالز ةعامسنمال ن 4 نيدهملو ةبفا,ءاعمكل ن اهربالو تقلل ا ن1 1 قل
 قانغسلاةياهن واهب باش | يسن هنرق وكاني رعت هود ىلا و سنمقف موقلاواناد نقدم نكس

 افالحت هلوق) انتشطنض اك ةنيدملاةروكلا سراةروكن مر وكن اتسهوق ىلا بوسنم ىهوق بون لاقب
 لوقبو ىليز دوج وم ايدوجوملاعبب نوكمفهدنعةدوج وم تاعج ةعفنلا نال (ةريخالا قىفاشل
 ىلاهرثأ قسالذا (عح لوادحلا ىرك اطارتشا ناف هلوق) ىنعقتالثلا همالاتلاق ىفاشلا مامالا

 هيلاةراشا باككلا ظفل و:داع لي.اقلا ىلإ قسدرثأ نال (ماظعلارامنالااهبدارملااتاو هلوق) لباقلا

 نالو هلوق نمواولا ف ذح ناوصلاو ىع ماظعلارابنالا ل وانت : هقلطمنالو رامنالا ىرك ل اقدح

 انجواهبحاضامهدحار أ: سانافهلوق) هيلاةراشاباككلا ظفل فو هلوقل ليلعت هنال حا هقاطم
 ماعطلا لحل «يتمورحأت ساو ماسعطلا ىف كب رمشلاو ىنجان مد اكرتش م ناكو لالا نا هموه غم (محاص

 ال1 كدر اطناننان أ (هتمهدس لمص لرق ) انخش راسك ىنجاللرحالا هلع بجو كرتشملا
 فقال ذثنح هباعدوةعااروصتلرالا ب>و اهدعب هتمدسصن لجو هعقوأ ها هموهفم( هلك م اعطلا

 دقعنالطملالصأج الاب الف روصةمريغهصوصخهل لح اوهو هءلعدوصتملاناف اعئاش هل_جأ

 هيبصإلفكشلا عقوف كب مثل هلع نمهفنل هل عزيتبالهنال (هلوسأالف هلوق) انش ةراحالا
 أ ىتيع

 بِصغلا قير طب قالت اذه ناكف نيعلل اص اغر اص هنال ن 8 صال ن املا اورحالا نال ( ى جملا ال هلوقإ

 ةروداقعلا نال (لالاو-أ الو هلوق) ىزعو ررد|[4دب هيلع لف دقعلاب ةكو ولمملاعفانلل ءافيتساالا

 رود مريغهلجو عئاشلا فصنلا لج هيلعدومتءملا نالء] ةعفنمالام ةراحاكل طمفدوجول ا للةىالام ىلع |

 دحاوشااملقم دو( ىلا هل هذا كلا لاةوهلوق) ررد لمت دهو ىرشاف ةرصتةنالع سلا فال |

 إ

١ 

 ىدع



 4 (نيكسمالنم ىلع)

 رعب امغاىاد لا هرك ذام ىلعو صانلا فرعل اريد هب عا ثم ركذام ىلع هنا صخلتت ىبادزرثالا

 هلع نم جرام ضب رحالا لعج هينام او ىلوالا فهنا ةروك ذا لد ا راسا ماعلا فرعلا | ٠

 راصف هق.قد نمريغقب ندطم ءارورسأتس ناودو مالس لاهماع هنعى عدعو ناد طل ريْغَو تعم ىف 0 دق ١

 دوةعملان وكت حوب تقولا 0 اعدوق عملا ثلاثلا قو هاجد اسف هب فرعبالصا اذ هه

 امهدحال مجرئالو هءاعدوةعملاو هللا نوك بدو ق.ةدلاريدقت عملجلارك ذو هععتملاو مه هيلع ْ

 ىلءاوءوقو قريح اللا و رعلال الا ند ل ءالربلا لعاب موتو فز اتسللا مقر ١ الا ىلع

 ناريغن ماقل طماريف» طرتشا ناهزاو- ىف هلع هحلاو لمج لما ل-ع ةدملا ىذع رجالا قدعسم هزالود لأ

 اهعوقو ىف ريجالا عفن و5 ىل زا لوقو ىلا سهق ةمذلا هب وجوأ نود مط. نموالوغغان مهراط راسا

 ةدملا ىذع حالا قد هنالهلوق هلع 1 هدضو هذا لع داوصل العل كه .لالمنرمشلا ىف لاق ةعفنملا ىلع

 ةراتلملااما هيلعدقعلا عقبامىأ أ نامزاوا للاوهو 4م لعدقعلا عقب رانا اعسق هنوك-اوالو لمع

 هلف جانا ذكواريقتر الاي وراعال ااا هلوق) انهش ورك اذكىرخأ نامزلاوا

 تبحمال م هحرتش "الا هفصنب ماعطلا | ذه ف صن هل لمع اءرسأةسااذاام فالخت ى عدملاهب زواحال هلةمرحأ

 ا ةراحالا ناامهدحانيلصا ىلع نت اذ هو لئملارج الوعل هبال أ لا فاكرحالا ن نمئثهل

 هج 0 ٠ هءلعدوقعملا مدع نعةراحالات لو ستا هعىلع ةمارحا تحو هم ءلعدوقءملا مامو هكا س3 ىجم

 دي كبور ابإ نإ | ليعتلاعصةرحالا قشاللابجو كيلقل اهجو ىلعدحو ىتمةرجالا مات ناىناثلاو لاس رجالا بدع

 ٍ ني ع هنالودساف ةراحا عج رجلا عفاش اعطلا بحاص فوت -اىوالاةلٌّملا ىف لوقف اذه تدئاذاو

 0 0 ىنعمف ةناكفريحالا لمد لو قم .ةدلاكريجالا لمد ةلو«ريمت امتاةطنحلا نال نات طل ازيغق ىنعم ف
 * كلوزر هن 0 نمل قالا يو: دشافل |ةراحالا كم ةعفنملا«اف.تساو انههادر او ةمدر اولا سلا نوكسف ناسطل ايف

 0 او ىحادسأف  دقعلا ن اكح او زيقللاك- لام ضمعلال- 0 لاقيالو ل ءلارجا نو ى ؟-ا

 *ةجيى م | هسفتلالماح ناكلاكلام ناكولف هل ماعطلا عج لمح ال

 ىلعديل || لسا ا هم ءلا عفدو ف انف دامت ل هس سا تااذاام ىشو هينا“ هل|هلمسل |ىقاماو

 4 لاماعطلا ماس تبر اصف داد ب ىلا لو م فص ال قلطم فطن انه ل دملا ن 1 .5 نم هفصنل كد اجلا ل 07

 ماعطلا عج لج هيلعرجأتسملا طرتش هم هنال لالا هجولا فالك ضد سفن اهكلفتراللالعم
 امش رحال ءل-ةةرحال دج ونال ل4 ل. قفريحالل الو خهنوكح فصو هنمازيغق لعج مث هسفنل
 قم 5 ماعطاا ىفهلاكن رش :راص هنال لعل لبق دقعلا لطب هينا هل عملا ربل ستلابهك اماذاو ماعطلا نم
 لل دلا ادتباةلزنع نوك«ةراحالا ىف ةعفنملا ملت لمقامو 00 0 ا
 هنالصاحلاورحالا بح ةراحالا تاطااذاوةراحالا تاطب رحأتتسملا كر رمش همف لماسعلا ئث *ىقىعلا
 هفصتب هفصن لمت لاق ىتهواكب رمثريصدال هنمزيغقب ماعطلا | ذه لمل كيرحأتسا رتل لقوم
 لمار ةمىأ هل ثم ىوثلا جدن لهر امن و ةملالمتمثلا ىفلاقانخعش فرصتب هانا ريس الا

 فصن غرف اذ اقل ىعتلل مو. لاول عل[ عدقعلانوكو (ةراحالا هله دس دال امهدنعو هلوق)

 هن هنا ةقسح ىلأ نعو هلوق) دغلاىف لم ناهءاعق مويلاف هعرفب1 ناوالماكر حالا ققسارامنلا

 لم اهلعدوقعملا ناكف و قا ارغتسالا ىضتقتالف ةدملاريدقتلال فرظال قةلكنال (مو- ءلاقلاقاذا

 مو- هلا ن اقرغلا نم هم !اراشأاملضاحو يلد ز قا ارغتسالا ىذتقي هناقتف د اذإام فالذي مولعموهو

 تقولا ثالواازحالارك 3 ناوزاحرجالا مالو ا تقولارك ذاذاةمنقتلا فورصصلا ناك فرظ موملا ىفوّددم
 كذب لودقعلا ماع لبق أم هك ذاذاّة داو ال ماا ركذيأدتباءاوسامرمفةدسافاهنا ىلع ىوتفلاوزحل

 معاو ىدذجربلان ءىوج د سفتالف ىفاثلا ذم دقعلا 2نيحرحالا كذو امهدحاركذ اذاامأ دءعبرحالا

 ىناب هذه نم معلا هصأو همنا | ن نءةملالترمثلا فام فلانغدعب رجالا, ذيملو هلوقيدسقتلانا

 0 دل



 0 نمثلاثلا* كه ظ ل

 يلب ا, زىصلابرضن الواهداقتعاىفا 0 ا 0 0 :

 ةراحالا وكمت ن اما ناك“ |ةجوا ةنونحوا ةءئازو 0 !ترهظ اذا ةساخماامدغل اخو قدعو

 0 مرا رس "انى ناك هنا ىرتالأرفكلا سنغق قوقرودت هلأ كيع لاه نادسنألةئابنلا قو دما

 ناكاذا اذكو مالسلاو ةالصلا هيلعىااق اذكه طق ىنةأرمحاتغبامو مالسلااموملع 5
 اهنال اهريغدإو عاضر ايةداعاملرحت لو مرنم ىذالااهل صح اذا ةراحالا مسفر رخطاألو اهدئنخأب الىضلا ا

 ناك ثدح حسفل |امل ناك كلذ تد رحاذافروسلا و: تاقملا ٠ نهب ىلانأ امدقعلا ءاري , اددع قرعت الاعر

 امدش لك اتالوةرحا عوحت لل. قام ىلعهبررضتت اهنالهبا اهو ريعاذا|ذكوىناتسهق الد .راحالا لوا كلذ ماعيو
 ناك ءا اوس ىصال هعق او ةراحالا نال ضدنا الىصل اونا تامول و ةراحالا تضت:نارُل ظطااواىصلات امولو 20000

 ست مصل لهاوارثانلا ترغاسولو ةقفنلاكهلامز .. الالام ضل كاكا وك لوا لامدل
 هيديرتهلوق) ىلا < سهقرذعالب اهاذشال ا 0 و كر -تاوز م > كع ٠
 6 وهاذهو تلو هحازمو ىصلا عمط ف لاخضء|ذغب ىذغتت الو ىصلايرضنام لك أت الن ألق 3و (غضل 7 12 0

 0ع طداغل اولوبلان عدرا.“ ” لسعدار ماو حالصا ىلبعافطع عفرلاب (هيامش لسغو هلوق) 00 6 : بلر 7 تمار د
 كا . ف م
 1 (هيبأ ىلع ىصلا ماعطو هلوق) ميمااوهاذهوةيافكل |قلاههعب مثلا ياتو هتشرف نبا مولا 0 ؟«برز < 0

 موملعدقعلا ىفط راشت ل ناابع اعاهتوسكو اهماعطو ىوحالاق يجلب زلا نعهانمّدق مك لامدل نكمل نا 1 كوم تقي نور 5 ل حل 7

 داهترفا نان( ةاثنيلب هتعضرأ نافهلوق) اري تحانامز هلزنم هنمحب ورخاكى صل ارض امم عنكو ىح 3و 8 رح

 اممأاو درمثولو انا دس |اهنيع عما لوقل اد اش نمل ا, هنوك تد ناو 08 |نمأب اهع اضراب ه هند تدهش 0 ا /

 ْ 20 10 ار: /امالر سمين 06 اماقأ ناو تام اا0 لي خ دال والا نالخ ادودةفىنل |ىعاهمايقل قتلا وسفن نأ هتعضرأ ام 7 جزل ا

 جيم |ىلع طرش نا الامد, ؛عاضرا طرتش لا ذاالم ىحالااه ها رةمداخ هدعضر اولو رم ريظأا ةضبةئدملاق 00 ةقيي راك( قيل

 ةيضرت ب أر ناو ال اهلف مضر ن هترحأتساو اهتيراح هتعضرأ اذا لمقو ةرمعخذلا نع ةملال نمش 1 7 دي را

 لن لا ع
 ريع الريس توافتلا ن هام-مثاناموءاوسهمفام_هو ىضصلاو أايح عاضرالا ن نمدوصقلان الا مسفتب

 اهنالن ا. لاب اع فاك ل ضفل انودصتتةرحال |ن ما نيعاملقأ هيترحأتساامناكنارامتخالا فاك 21 ربل مو
 بيو /

 تغرفوا مرتعضرأف نولوالا <:لو نير أ (موقل ءاضرال الاهسسغن ترحأولو امم لع ىلعالة دا زتذحا ناي نحل ثا 2

 ؛ ةيانعلا نعردّى شب قّد_صتت الو دكار ما رج اانا هنت نقار ةلا ل عالماكر الا فوت و 200 كى

 ْ ” ةامسدخوب « لوقا اي زرادعا اذه نال عاضرالاو 9-3 هءلعدوقعملابتأ «لاهخال (انرحأ الف مد يندر /* عير 8

 1 ىر»ح ارأ قست الاهنا هيهتجوأو اناىفاسمنمل تلح ناب عاضرالا هجو ىلءالا ممل هتعضراوأ 0 تمىم

 1 ثيح ةمالا سم راتحا ىلعر هاظَو هاش نيلب هت ءعضرااذا افرحأ الهنا نمفاصملا 0 لاق. ناقد 0

 : رايت ىلءامأو عت هحاصع مام 8 1 ا دوصقماو ههنالنبللا ىلع درب دق ع !!ناصالاو لاق هروب

 ١ .انضرالا ل_ء>هنالرظن هم .ةفدإولا ةمدخ مأ ا.قلاوهو ةعفنملا هسلعدوقعملا نأ ن مهنادللا بحاص

 ا تاننم (هعضلهلوق) ناهربلان هم ا فكي ميدلت اقسم

 | 0 :هقلاق (ةراحألاهذهزاوب نوتة. !؛ لهأ جامو هلوق) حايصملان هن كاوم

 ٠ْ خب جاشمو هلوقو ىمهتنا فرعلاب هريغو ثمللاو ] د تاكدموز زوج هوحنو تل لاره_دسنمل كئاحمملا
 30 جوملا صفت بونلا جسوم ضعماسما الج ىف ىأ ةراحال اهذ_هزاوح نوتفن

 بلو فراعتلاب كري سابقلاو ناعلع لازيفق ىلع سايقلامدز وحيملاغا زوصم نماولاقوم-هدالب لها
 صخو هيف سأمقلا هلرن عانصت_هالا ناى نال لافت لاء صةخ صدلاف ةلالدهلوانت صنلا ناانلق
 ةدحاوةدلب : لها لماعتب كلذ نال صصختلا اذهاو زوما صاسشمر لماعتلا اىةمعرشلاد عاوقلا نع

 صو سامقلا كر هل ةعودالملا لم اكىف هيىرس لماعتلا ناف عانصتسالا فالخم رثالا صةءالهبو

 رثالا



 ا باك ن نمد تالا عرس هوو وحل 9 )| هم دخل | مسفت 0 اذ ماىلارعشا ارثظابسفنراكاب :

 | ك١ ةمدخو هللد ربو ايد: همقلتو ىصلاةناضحى مو هعفنملا ىلع لب نيعل | ىلع دريدق_ءلا نال سنالو :

 1 لاةث.حرر دلا ىلعةمل المنرشلا ف ضرتع اذ و هل_ةمم هد مامتالرا ا فنصملاداعأو ىوج ا

 ْ نوكشف 6 | ل ىنعمو هأوذ 5( قفا عرات ملأ ىلا همضفم ةلاهجا ع نكت لف دلولا ىلع ةققش

 / ْ (اضيأز راحدرددو هفصو نس و ماعطلا ىعولو هلوق ) هداز ىذاق ةلكست ةعجارم لعب مالك ما ملا اذهىكو :

 | نأ. نعلق طرتسا الو نامثأ ةمذلا ف ةفوصوملاتار دعا نال هل - أ طرتش الو ةلاهجلا لاو عاجالاب

 ةماللو ةراحالا هةعىف كلذ طرتشا ل ثدح هب قنكححمن ا ملع سدلو ىصلا دهاسعتب لالالا ِ

 0 اعناعكال هذه قرعس ناو وس 5 > نم هءاعام ىلعو ى- ملا لع ةنو عام تناك ,

 ا اذا كرحأ ىلا ق- ىف راقدص. مام عال (ةراحالا ض سس نادل س اف هلوق) طدحلاو جركل | أموت ٠

 5-5 مدس ل

 ١ نضر اليت هواه يلو لع فام 6 ار (ركدل ارا عدس

 ءاطظل اسك راثظ ىلعةأر لا تعجاعرو لاجاكراثماعمماو اضنأ نضاسحما ل رللو رثظ اهريغدلو
 ١ مز قالو روصنملا نءعىوجاعاجاتقوتلا طرتش و (ةمولعمة أب هلوق) ىوج هع

 أ لاق ثم> همن الاف حرص هيو رفاكل !ادلو ءاضرالا سفن وت نادعلو زو هناىلاريشب فدصملا

 ا راو ةيهو نيس | ارق لل لع نمةءاصعلان منالوحانر ةاكلادلو عضرت نار سلا سا

 نانا ناك |٠ هلوقو تقو نازاحا هريغلو زحل ةمدقلل اسم ىلا رصف جأ دس صلو هراحالا

 ْ ارنا رت !ار اههتساكراصف نيللاوهو نععلا كالبتساىل عد 0 اةراحاز اوح ىأب سايقلا

 |ريكنرمغ نع هاعتلا هب ىرح هنالو َنهروج أٌنهوت افعلن در[ نات كاش داوم ناستسالا هحوو

 || ن الأهم .] برشا هرقم ءااراختسا فاض غابصال خا +بصلاكعست: د3 نمعلا نال ةعفنلل اعمت لدن نمعلاو

 ةعام# نئاءاو راذكهدو صقملا هنال نمللا ىلددريدقعلا ل_ءقو ادوصةمنيعلا ىلءدرو ةراحالاد قع همف
 ا ماعنالا نيا عب زاوجو هعبب زوال هنا ىلع ليملد دةراحال |نةعن هرمد الا نيل قاتتكسا ىلاق هنافد نع

 || لوالاو ىلب نلا لاق نكل مالا سعملاملوقلا اذ هىناوةراحال ادقعب هقاقحساز وال هنا ىلعلبلد

 ااط ولا فو ةفصااو ردقلاو رمح (امتوكواهماعطبو هلوق) عدلا هر قاكلا فو هسشأ

 اا رثط )| ىلع ةعسوتل ايدي ر اح ةدأع !!نادلو ةلاهدلل (زو<الامهدنعو هلوق) راحلافذد- < اهماعطو

 0 2م عم ةهمل ءلا فاضل ماقأو فاضاا ف ذح مهارد ماعلا لدي ىم-ناريدقتلا اذه ىلعمانعم

 0 0 زريغ ا اعطلال دب ىعم هنأ هنممهفب : اعاواماعط مهاردلا لدي ىطعأ هناهنم مهقنال

 فاضا] فذ م ها اردماعطل الد ىف جهه ع ناريدقتل ااذه لعىنعلان ان مىلب زلاهرك ذاملوقأو لبق

 ا ىلع هن ها أو اهماعط هل ,اةعِورّذقملامهار دلا امم هلوق مراشلاراشأ هيلاو ملسم حلا

 ْ افاضوع ماسعطلا عفدي مثهلوق هعفدملا حرا !اراشأف ماهتممهغالن ؟للاق ثدح مهمالك

 ا دارو : اعااهنال ىنعي ةظوأن : حرام ١١ ىأ ريغصلا عمال ا ةراسع نما. هم ناكاشلو

 حاكتلاب تن ئ قدس لب 42في نا 3 (اهثطو نماسهجوزنمالوهلوق) ىجابزالج وم ن0

 ا 0 ناك اذاالاةرانزلا نهال هتان ىفأ اهلا نماستانر ةأعنم هلو ىنات_بهق ةراحالا هلطمتال

 5 قع .ا هتنب ف ث كمت نااهيلع سدلو هلودو ةيناخا نا ة-تاكملاو ةنوذأملا

 |هلوت ( ىلب راك !|نالطب قحىقد.ت:الوأة.ةرريصت ناسالقرلا ةلوهحماةحوكحنلاترقأ

 1 هدحور اهنا فرع ملاذااج 5 أ زهق ةناشغلا نم معنملان اهرهاظ ( هل زنمىفاجنأيشغ نم هعنع <« نارحأ دلو

 ا ءاطولا ن اىيناتسهقل أهم ءاععّرذو هنذاريغ هلززملوخخددل سدلذامهمالكن مع مكلذكسلو افوقنالا ا

 ارخدهضر ا او ىلع انما نال (تذ-ف هلوق) بررط بان نم (تلح ناف هلوق) ن روح ال نوهر اا

 : حتتتةرامالا نال ىصلان نعَو اهمعر رضالاعف دراما م ناهد ١ تااعيسااو موريغصلاب |

 ليو سمو بج



 (نمدملا تف نم ثلاثلاءزجلا) 0

 ناو رحالا صالف دقحلاباهقاقتتساروصتي ال ةيصحل انال(ىهالملاو حونلاوءانغلا ىلعةراحالازوتالو
 زودالاذكو دقعربغ نمعوط نعهنال حاس طرتشريسغ نموحالا ذ خا طمحملا ف وهّدر بجورحالا هاطعا
 | سيرعلاوةازغلا ليطك هريغلول ةوهلل ناك اذاامينم نوكماسمتا لدطلاو رعشلاةءارقوا* ادحلا ىلء ةراحالا
 أروصةاااماودملاورس>لان عاملا نمعانغلاواهلعانغلاو لب الاقوسءادحلاو نعد. سأبالف ةلفاقلاو
 ءانغلاهصنامابصملاز ءلقتوانضش طاعا ذك عقنلاوهفدملا عم غل اناماو حامعلا ناكراسسلا وهف
 اعرو حاونلا مسالاو لاق ناب نماحوت تملا ىلعةأرملاتحانلاقو تود هنال مذلا هسأ.ةو تاكك
 ديدعتو تملا ىلعءاكيلا وذل اوءانغلانغ ربدب دسدْلاب ىتغو ئمهتناةحتانئاهف رسكلانحابت لق

 نمو |هكيرشريغ نم ةكرتش مراد نماسصنرسؤي نان (عاشملاةراحادسفو هلوق) ىو سفنلا ماسنأ] . ري/ “© ور ا 7 || قك/اه كلبوال مادجوبا ىرديالو لوهح له ىل_ءادقع ناكر كذبا ذإه ناد قرذو مالا سهم لام
 قه رماوهو عا 95 مممدوصعل نالتدسفاعاو هند اولد ولا عفت نعرده م د رشدح>أ 0 ا )و ا ا ل [يميوصتاانآل دقاعاو هيراملاوزئاسولا عقلا اس كد 2ك” - فلير راهقلإ

 نكح ىكحرءارهوكمملاههدوصقلا نال عب !فالخ زوحيالف هعلسترومتبالو عاشماءنكمالا 10 300

 / لقو ىنان:سهق لئلا را بيف يعم اوه عاشملا ةراحاداسف نم فنصملاهرك ذام مث رردزوث عاسشملا ىف 2 7 اءعو ير

 : نال ُ ا 0
 لكلاذاهقح ىف عويشال هنالهضعبو ا هسصن لك اءاوس (كيرمشلانمالا هلوق) ىدنج رب لطانهنا
 ا عوشدارملا نابستج أوز عمل همك[ك يرششلا نم نهرلاو ةمخاز ام حوش هف نك لول هنالرطت هيفوهدم ف
 1| نم زمدرع آن ود رابتءانكجلاءزامعويسشلا وكي نازو<و هيف نفاهف دودةملاوهو مياسقلا عنعأ

 همف ىنحالاو كد رشلان امدق: امل عناثلا ىف ىل_صعال مالا ضءقلاناف ضدقلا ثمح نمةدهلاز اوج
 كر رمثلاوروصمزم_غعاشملا ىف هبال متادلا سدح اوهو هلع دو ةعملا مادعت ال نهراازاوج عنع وءاوس 0 لكي 4 0 و 5 5 - 6 “4 2 3 13 3 2 . 4 / 2 7 دى
 د>وال كاذو ملستلارذءتاسغاو هعفنم اوهو هءلعدوقعملا مدت الق انهاماماو ءاوسهق ىنحالاوأ 5 37 0

 0 لا هيلع . 1 2. 3 6 - و 16 .٠ نم. ٠ كم /نوح
 ادحاواقلاطمكيرشلا نم عاش اةراحازاوج هرهاظ كد رذلا نمالاهلوق نا لعاو ةيانع ٌكيرشلا قح ىف 0 كلير 2-6

 ى.سلوقأو ىوجز وال ءدصن مهدحارحأف هئالث نمر ادلا تناك اذاةيداعلا ف ركذنكلنينثاوا ' ا ثنإ تابوو نا

 00000 1 اك رملاهارلادو كح ءاضتقمامةيدام لاو لئاسول اعفن الا, زعمردلا نع ١ فل 3

 ٌوناهتلابواةملكلاب نام !تلاو ةعفنم عاشلل نال( زو امهدنعو هلوق ) كار هتساالف هيلعو د>اولا ا
 1 ا 4 : 8 رز

 ثهيفواهريغو ةملالنرمثلاىفاذك ميصعلا ىف زوال هندس ناو هسصن نأ طرش ع.لاكر اصف

 ىلع ىوتفلاو هلوق نم قناة نعحالصالاحاضب | نام -لاخض و ىسنالقلا سدتو كلامنبال علا

 ّ ناذضاق نءانرك ذام ضراعب الف لئاسقلا لوو ذاش تلق (ىنخملا ناذك هلوق ةيناخلا ىف هلثمو هلوق

 1 مساق ةمالعللاب زعمردلا ىقاذكو ىلشلاب ريهمشلا سنو نيد ازنكلاح راشاابزعمانخش طا ذكور رغوأ|

 1 3 امتااهلطا اولو عنام الاوز زاحهلسو ههدقف ةممقلا لهحاعاشمرحأول عئادنلا ىف ولاق هديدعت ىف

 هل اوهلوق) نيلودفالايزعم ىهتناوخ ال هصرعلاو ل-حرءانبلاو هزاوح ىتفي و زح 1 لو مسق م

 نيدتلاو عمنا 1 نعل تك اح م اهقفنن اههنعام زاوحةل.حاذكو (#اكلذزاوج ىف

 لحررأوا نر ؤملادحاتاكد» اولامهرادنالحررحأوا (مما لكلا ىلع د قعلادقعب نا هلوق)

هضع فدقعا !نادسف: مث هلوق) هداز ىزعور ردن رحأ تلاد حأ تام م نيلجر نم
 عويشلا نال (

 د 0 1 0 0
 ةلالبت مث عمررد ةفينح ىلأ نعةراو روهو دس رفز لاقوةباو رارهاظىف هراحالادسفنال ئراطلا

 || مصو هلوق) هكرتش مرادلا نك_:ملاذا اع ىو اود ,قهضعد ىدقعلا ناس
 ع - تتيتحي



 عم ( نك بمالنم ىلع)

 جلا 2و ١ هنال ةمولعمريع ةدوصت#ماهبرعنال نيسلا نوكجسا (سلا بسعال هلو ) اي ا
 كك 0 0 نعىوج هواست ىلع هل ةرد- ةالام مز اوس ملا نالو هنا ةمئال هنالور رغوهف مث مدالدةو مف 0 ةاد لوا
 نست يزد" 1 0 ننقل سل نعىلاددار |1١ نا ىلا ةراشالا رحال ابفندملا مالك د كارا لاف ىدنحربل ||

 انس مهو رالفق) 3 هن“ || اذازءلان هركذلا لصالا ىف سدتلاورا نغالاو ىلا زلا هن م صامارح ناكف هيل عرسال ذخا نع ىبملا
 ريتا 0 اراكتساىفو للدم أ| قاطمان ههيدارملاو ىو هنع ل ةنام ىلع ىدتحرمل الاقل وكلا هملعلاح
 2 رخل د فالخ نرمضل ايل- د : هنالّدملاركذاذاز وح هتئاب سس :كل ادرقرحأتساولو ناار اوردابطصالل ىزاسلاو

 2 1 فالذملا نا ةنصملا نبال ةمواظنملا حرم ن ءانخش لقت ام ل_صخعو هسفنل لمه هنال ا 1| كسك اروخسلا

 العا لاقيو (هبارضوهوهلوق) اهملع قفتمهمافرو:سلا هلّسم فال ةسار لا |ىف تدان

 م 5 0 1 د,و. || بسعهلوق) لعقلا بارض ل عذخؤي ىذلاءاركسلا بسعلان الهلا ىف ركذو حاعتلا فا ذك هام
 37 0 تل : و2 ءارك نع همن سلا بسع نع ىلابدار !!برغما فىذلا(برغملاقاذكهلوق) برض هيان (لخ مقل

 5 مك ذك دل
 00 6 ةالصلا هيلع هلوقلو لماعلا ن رع تت ةيرقلانال (ماناذالا الو هلود) ىبتا فاضم ذح ىلءبدعلا

 عنا عروس 3 نمر ب يلعتو هقفلاو فصلا داو ةاكزلا* ا الو نآرةلااؤرقا مالسلاو

 7 / جانا و ةسجن نم لدارحالا 0 : نادل سدأ مدح أ تسملانالع ءا (نآر 2 لا ماعتو هلوق) ىيعةيبدالا مولعلا

 0 د كى
 5 هكا 0 طرشوا هم اعدقعلا دعب امهردنمعب راو هسملا كل 3 انعرشامهردنمعن ر و

 / 0 . ارك در : و2 هسه نم لد أن م كار ورما نحر الان متردقامردق» 1 ردا اقولو ماي الف هس ةنل هقوقام تاون نو نأ

 «هررر
 م ما طوس ملاو 0 كل نعىمد_ةممئأنالف عد : رااوا ثاغل |نمرادقملا كلذ نآر عل نمارقف نيد راو
 ارم ةعايإإ | هك |١ هلوق) تاعاطلا ىلعراشتسالا زاوجنم نب زخات لوذ لع ذره لضاو تلق سر
 ا ل نإ هرهغن 0 ار والف هنع تعدو انهلحأ نمتردصاذاهب رقلان الو (2ااندنع هلام

 2 ا رب
 دامني 3 3 الاب ةين نأ عمم رجا | ىلعرح الان ع عشب هنالريغلا ن 2 لاا ذه ىلع لكشو ىسدقملاةمالعلا لاقل عقواس#

 كىعرإ ا 2| ناوفالاهل عتب : الر لوق ىلعو ةعاط طنا عمه سفتلالدرمأ الالماع لما || نا كحوامرش تسلرم الإ
 ادخار

 نارقلاب ا تح الاب عقب تعقو ىتم در رقلا مهو ىلع لكشف هم رق هنا عم لعافل اريغل عاوهباون نان لاكشالا قس ةقؤدلأ

 اةدابز عمهداز ىذا هركحد معلا اذ هولا ىسهتدنا هريغل الاهلعافلا بس او
 ا -ر 6 تار الو تلق ىسهتن

 رس ل اللا ناناسن الل نا نمانتعأ 5 | بهذام ىلعءاسنب كل ذك ت اعاطلا موري غذاربغلا نع ع كل هيصو صخ

 مدع 1ةأند نا (مودل وةالصلا لعراكتسالا فالك هلوق) هريغا دلع ناوث لع 35 تالا ع 4

 طخلا ىلعةءاككل |فطع 6 ةءاكلاوأ هلود) هءاعامرتماق|نيعتلف فاش لا مامالا د نعاماو د ةنأ. لارا

 ىوتغلاو هلوق ) ىوج ماعلا ىلع صاخلا فطع نم هإيقام لع هفطع (ر 1 !اوأ هلوق) ريسفتلا فطع نم

 تايطعنيلسلل ناكمنال كلذ نومّدقَتاهركامنااولاقو ةيذب دلارومالا فىفاو:لارهظ هنال (لا مونلا
 و بحو ةّدملابرمذت ةراحالا تحصن ام كلذ قمن لو ةمسح ملعتلا ف ةةمغر سانلل ناكو لاملا تدب نم
 8-1 عفر ني" ةةراإ 5 ةلاوعا ارق ىلع راقتسالا ىف اوفلتحناو هنءارق 3و !(نآرقل امملعتل هلوق) ردو هنأ ءلئملاوسأفالاو ىف سل

 ل اما ةعيضاس ماع فقوو ةريقم ب ةمنق لاف لاقوةرهوجلاىف اذكر و. هناراتخماو ةمواعمةةمربسقلا ىلع ْ
 0 1 ا 0 ءلا متنو س كلا ع نمدرنةملا اعل : رلاو ةهقفتللاهعابراةثالثنا امرعشوا
 اخ كر ئراةلاناكنا موضع لاحت ومن اااذهذخ أ هريقدنعأرق ةء نك ل<لاق ءا ارقفال تآكل عجوهريق دنع

 0 ا ماب 00 هن سد انولو (بالاربخ هلو ) فقول ناك ربل! بحاص هحضودةوانش لاق 0
 0 م ىف نالاهب تيع#» نارقلاروس ضعب سؤر ىلع علل ى دوام ى 0 (ةواحلا ىلع هلوق) هحرشو ريو ى

 1 2 ةنانإ كحالا هنسحس| امل اضالقن نو هعمل قا )ع ااوعجأو همل اخاف ركذو هلوق) ل

 : ا 0 رظنلاوةءارقل |نالهلرحاالوز كلأر 2 ذأ رقبل اكوا فتم .اةساواذكو انعشراشااذهمىلا نورنا

 ١ كاني هلوق) رايتخالان ءانضم هملارظتيلاثشرسأتساولاكر اصف باكا نمالئراقلا نم نددت ةعفما
 را 5 1 اا اال 1 1 111 19111111315 119711 1 ل 11 11 1 ا

 ان 501
3-00 



 ١ (نيعملا عت نم نلاثلاءزجنا) 5

 ١ مودتتته ناو ههشو أد قعلاب موقت ناو اندنعاهسفنأ نامل قال عقانملاناانلو ىعسملارذعتد:ءتغلبام

 أ هلوة ورز د هطأقسان امهاضر هيلعدازام طقسودةعلا هب تمودامملا .و>رلا جوا سفن ا ىق
 0 5 5 د 3 6 1 0 ىى -

 افرعنا لاف تاحداذلك (عاروثكفوذ) ىدشأ او دمافادتماوعوهتبشوا | ب, نخل (عمرمر
 لوو ىلع تاخد لك ةلكنال (طقفرهسش ىف مص هلوق) انش ططاذك موعلاء علا رذعتلدحاولا | 2 نق (يبنو) 0

 أ هزاقمهردب زيفت لكعاعط نءةريص عاداذا كلا ول قابلا فد فو|.ول عم هنوكل دحاولا ىلا فرصناف كار 1
 لكلا دقعلازاحاورومشملا ىف هاقفاوامهو ةفن ىادنعاذدواذو ازكحف د>او زيف قز وم

 | ةلاوجلا عفترتف ةهانتمةرمصل ارابمقةلاهملا عقر نكمالفاملةماهمالرورمشل انامل قرفلاو ةريصلا ف 1 00 ٌْ

 | يذصالاامهدنعزوعال لقو عاجالاب زوعالابئاغناكناو (هيحاصةرضح هلوق) ىلي ز ليكلاب || ملن) عصير. و 2 ةيحاس
 !|لوق.نان( لكلا ىم-:ناالاهلرق) ىل زرا خلا طرمثب مسفلا ىلعاسا.ةزوح فسونىنادنعورش الا رن عصر 0

 | نكسربسش لكو هلوق) ةلاهجلا تفتنافةمواعم تراصتدنلا نالاذكي رهمث لكرمشاةرشع ىراد 0 -ةاوهاذهور مي اكل
 : |. ن1 حسقولو ىننيناىلا هجارتارولل كيلو كاذزامهاضر لوسح (هنفدقلا ع هنمةعأ 00 ضمور

 |رهشلا ل هاذا حسفنترهشلا أر تصف رهشلاءانإاىفلاقولو روعشلا جرحا عسفنت قو سفن | ”تةعداح او ريبشر . م 0م دقو
 . | هنال هربا لعمل اردق ىفسفلاائمدح اول نوكمال نالوا نبربشةرحأ لولو افاضماضحف نوكمف || ”/ك/نمىلوررر "د رهام
 قوةمزرززمر , كلا قراشمإ

 ا
 هباقراارهاظ قوهلود) ىابزو ىنيعدقعل اق ىعداكنوك.ف ردقلا كلذ ىفةلاجماتلازميدقتلا
 . || ةمولعمةدملانال(ربعث لك امس ناو هلوق) ىللي زاعظعاحرسةعاسلارامتعا ىفنالىغبهنو (حا
 نال (دقعلاتقوةدلاءادتباو هلوق) رردموب لك طف مس ل ناو عصن دحاو رهشةراحاناىرتالا

 ىلا عاب ايلاحتالا فاك ب دسلا بقع ىذلا نامزلا نيعتب هل مى وءاوسةراحالا كح ىفاهلك ت اقو الا | -“ ”اق ءمزيو 0
 رردماكتلا نم غارفلادعب ءادتبالاهس,مفريتعا ثيحار مش نالف لكحبال فاح نار نامالاو رهش || كا(اهرج جنو 0 3
 روج وىدنفاحون هلع ىرح و درادملا ىراقو ةرانعرصم ىأءاسملا تفوعاملا ذب (لالخا لم هلوث) 0 0 7 ايوجشل

 الا 1 ] ٠ك فلات وغفل ملا ص ىلعو لعاتفلل ىداةتص لع نوك.نافاقتالا ]| ©كلا"ادتإور 0
 || مجئادلوق) انعتاطاذك لالهلاس أر اذا نحنانلاهأو لهأالا لاةءالللاقو له ىعمالاعنمو || تع”ناوائرد 0 "0 تاو
 ١" || دج دنعو هلوق) ىوعتربشلا نمىلوالاهلرلل لوا لالخلا له ىتحدارملالب رظنهمف ىناقتالا لاق (ةرغلا || حر ددقعلا نص 0 0
 1 |ردعتو هلا #:طاروهشلا ىف كلذ نكما دقو ناكمالاد نعل هالا اهراشءاروهشلافلصالان ال (حل 5 مل

 5 روشلا أ ددسفهبلصتللارهثلا نمدملت مانانتب لوالارمثلان اهلوريخخالا رهشلا مانا لكفلوالا ف أ كلهالابإ 2 3 (لجع
 | هلوق) ى.عامو نوتسو ةنامثال, هن سلاو امون نوثالثر وعملك ةدملارخ [ىلااذكهو ةرورض ماءالا.ىفاغلا رسغلا موي . 1 (ةلهالا

 1 لك ىلع ةراحالا هةعازا هحرشة دوم ىف ىو دم.سلا طخ هردجوام ىلع ا مترامع (حناةريعذلا قرك دو (ماالاف) بشاب ( لاو
 "|| قالخالب كلذدعب رش لك اذكو مايألادقعلا ىلبىذلارهمشل اريتعي هطسو قتدجو نام هردم رهش || تعالت مايالا(. يت تاكنأب

 2 | هيلع نال( مام اّررحاذ منا مصو هلوق ) بتنا هنم هلكت نكمل :دملارخآ معاذاةله الانا اريدعب امنا امهنال نءعهناو دف و

 | ءاسنلاو هعزانملاىلا ىضغتالامئالةلاهكحلان رامتعاالو سانلا فراعتلو ةفحتاب ماسلا لخدمالسلا إ] نعةءاوروهو ١ 7 ةستعاووب
 ]| هنفام ىلع لوم نافعة هاركو هلا تغا تاس رثكلرثك [ّنهتجاحىلب ةجاعلل يحصل اوهلاج رلاكهيف || مانالاب لونا 3 تسيب
 || دقعلاوغاسفنو اةضدرملالا لمقو لوقف ماحلا لون د املهركتهادشالا فو أن زورردةروعلافشكنمأأ ن ”لوالا ل 00
 || ثنؤم ماحاو ىو لاقردةروعلا ف دك ق تحتل ةهاركلا ىفاننامز ىفكشالو تلقاقاطمةهاركلا مدع|| اذا ةرممتزإ/ ىف ست "انه اغلا
 ١" || ماللاوةالصلا هملعن الس هللا ىنهعضو نم لوا نا ىرك ذ قو سا.قلا ىلع تاماج هعجو بلغالا ىف لكلاربتب رب 5 ما امو

 || هناىورال لحالدب رهاظلا تلاقو هنرحا ىطعاو مدقحا ملسو هيلعمتلا لص نال (ماختاو هلود) ىستنا ةرجأذ نأ ص 0: 7 فرأت سا
 |حوةمهناانلق دجالاقهرو ناعطلاريفقو مات ابسكو سدتلا بسعة رجا نع ىهن لو هيلع هللا ىلص (ستلاع- 7 2 الان ما الا

 | ناعط ازيفقو سدتلا ب سعى زاوحا مدعف انو نم ثددحلا ناكتمح تلق ناف ىنمعلا هرك ذا ذكح مة ماتاو ما
 مالك ىهنحرصتلا ترأر م ىلرهظاما ذهاقلطمال طف ماسلا بسكل ةمسقلاب مدل تاق لكشم

0 



 ا زابماتامن ناب انا سيلان

 0 ف ا

 0 22 290 .مسفاراحاب 00 2 22 هدساأف هر تب نا يوشك
 يا ا ب ب ع ل ش

 نودهلداباعو سثمناك امذسافلاو ىوج ةمعل | مالسالا لهادوقع ىف لصالا نال يملا نعاهرتا

 ةراحالاق ةانملاكاءالو كح .ةرح |الوالصأ اعورمشم س دلام لطاسلاو لمار بوجو هكحوهفصو

 انس اع وك الو للا را ؤب نا هل سدل:رسأتسملااهمذيقول ىتح ضدقلابّةدسافلا
 ازغمردلا ن ا -رثور ونت صقل انعسبملاكلعدساقلا علا ىو ةمسانلا ضقت ن الوالا اروللو

 ةراحالا 0 11 ناىلاريشب ماسالا ىفاغى هم :ازاحاصحصوساولا دس افرأّملاءاسشالا فو لاق ةصالل

 مدو |ةّدعرح عسا اد امالصأ حو رشك س دلام لط اءلا+ لاجل ةوقودساسفلا ع.ءلاكضدقلا,كإتةدسافلا

 رامتعالاو لمملا كلذ ىف هل ل امم صخر الإ دارا مدقتامكحرحأ دنءلاع سلامىئعا
 سنج نمالرمناندلاو ام-هاردلا سذج نمراحمتسالا ناكملوةيريهظلا فقو ىناكر امتسالا نامز) همف
 لج د تاما حسا ل را سا رانا نر لقاو فاسو. ا 3

 0 .,إا ىلا عمت الدمت ناتلإ و هلو 0 ا ال نراه

 ا القد حل اهطض ذيل واقاسمالد علا ىضتقم نع يراخا نع (طرشلاةراحالادسفب

 ةراحالاف ه- 1 اسفر فر نا مرر دورا ا

 وا ةرادلا فاعو ادم ءلا ماعط طارتشابةراحالا ذ سقت اذكحو رداهدس ةبعببلا دسؤاام لكو 0

 ثحهايشالا ن راما ءامزاعاو رحأ تملا ىلع جاونوا ضرا ارشعو !ابهتنؤهوا اهمراغموارادلا ة ةهزم

 رم ءنلكأب له معلافانن امز ىنامأو نيمدَقَملا ل وةوه ةدادلا فلعو درعلا ماعط نمد ىوبس

 ضايق ناكل مق.سام ىلءاعب رفترعملا ىف و ذوة هناخمان ع ةءلاليئسثلا فاك ةداع

 ف در اوا فش اك- || ةقلكوا مر اذار نعتمد اسر صاد ياسا :امن اةراحالا

 لس -أ نانمىسدقللاو رت ذام فا خيوهو ا ىعدملاهيزواحال هلثمرحأ هلود سافرج أسملا ىلع

 قاطمناىلاهيريش (حارحأت 7 . نار هوق) فاولكىصاوادوأتيشلاق خا ماغلا بعقول

 ما اىذتقل ف لاخلا طرنشلا |هدسفب اًعاو هراحالا د سفنال طرقلا

 نقلا درب بدالة دسأف اع كرد انج عا (هعفتملا ايما ءافتساو هاوق

 نك 2 ىعملا بوجول ىفكيث يح ةيحتل ةراحالا فالخب لعفلا,هاف.تسالا دوجو نعدياللب

 ناك اذان كات ساغل !|قرحالا و>و ف اعسالا قام .رهاظو هصنامةراحالا بكن مهاهشالا قركذ

 ىاتسهق ىمدلاف لقا ناكن او لما أو هملغدازوا ل ثم ارحالابو اسم ناكت اف( ى ممل ازواحال هلوق) فدو

 رحأ بح ناك نافة .ى.تلا م دعاوا ى ممل اةهلاهجداسفلا ن نكيملاذا اذه قيساكى صلار ادو فقول ىنالا ١

 م

 ناىلع :ارادرحأتسااذاام جلد ا ساوأهر هنا طظرعشا ؛ةمول همدرحايرحأسااذااذكو خاب ماغلاملثملا

 نكست ناءرحالانالر ات همفور حملا ىف لل اقاهنكس ن اغا :اماغلاب ل لارجأ بو ةدسافدراحالافارخكسال
 مدع طرشا مل هنان ىمدقملا باحأو ى ىلإ نوال ايخ هاش تناك ىاو دققت هللا ىو

 نهةصاللا نع ءعردخ ههأ ا ىنام .رهاسظ مت ى متناهربد.ةف لَم هيفو ىوحتالاق ىع+لانايضار نكي ل ى ك1 ةككلا /

 ىتفملا ة ينم قف كلذك سلو طرمشلا|ذهرامتعا ى ,تازوصودحورج ايلا كعب ٠ ناطرث ناو هلو

 حير صوهفاذش لاق ىبتنا هريغ ه سفن عم ن 1-2 : نأ ددجو نكس نارأت بلا ىلع رادلا بر طرعش

 ل سس سطل طا ا



 (نمعملا تق نم ثلاثلاءرجنا) 0
 ا سمع دعم

 ةرسؤملاةبادلا تطعىفدصا | مالك ن ال لمأ: هدف ( لا قب رطلاهلنيعو اعاتمهل لمحلالجرحأتسا 22ه 0 َ 0 1 1 : : 000 اذاىأهلوق) يعن لاح ىفام الن اعذلاو ةرحالا عاج مزرليالو انا سكت تارحالا هلذ غلبو كلم 2 1 ا : | لوم | 1ناو (لكلا نمضتطعف هلوق) ررددي دحلا,ةطنحلا لدنأ نك ةيادللافالتادعب هنال (حلانوذربلا

 ردبلا ىف هلجوهلوق هني رق, عاستلا ىنانه فنصملا مالك اب بق عتو ىوج هلج ىلعرسأ تسلل عاتما فال يتلا وف
 عاتمة مق لاجل نه: ىأ قب رط كولسو هلوق حرش ىف لاق دةو رردلاةرامعلةيواسم فزصملاةر ادعو يي

 فصلا مالك لجو فنصملا مالكل ةسنلاءنيلا ادار ردلا قدرك ذامل وقأو لا قد ريكا
 0 عا
 نال ت.طعق هلوق ىنعا امومه بطعلا لعق ذم سا راشلا مالك تسانملاو هىناثلا لاح الا ىلع ا

 تطعقالىأ خاتما الور وما ةبادلا بطء فنضملا مالكن ان مىو< هر كح ذام نمد» هين 1 ا العر 2 /

 لعفركذ نه هةتسن ىف عقوام ىلع ىتمشن لمأتل |نمىوجل ارك ذام نار هاظناو هلج ىنحرحأ تسلا عانس ني تي ع كا

 تطع مالكلا نان عشملا بطعلا لعف ثننأَتل بسانملا ناك ن كل ثددأتلا ةمالع نع ادركت بطعلا
 نمل.قامو بوكرملاةءادلا لدوأتلهركذ لاقي ناالااضأ كالملا لعف ثينأت عاتملا بطعىتالةرادلا
 ريدتفاهلبقااف قاعتالىرخاةلمسما,نالسمربغهاعداام ىلعة شن رقرعأ ىف هلجو فنصملا لوق نا
 ناكنانلوق) كمن -هندنعت ىفدئافالهنال (توافتنمقيرطلانيب نكيملاذا هيلعن امكالف هلود)

 اذا هد كلوا ل بلا قافوخر ءوالا نعت دقت لق ى.سدقملاةمالعلا لاق ( رعوا كولسملا قد رطل فسر تا لا
 . . 20 3 - 0 ١ - .٠ - .٠

 جراشلا مالك ىفىفأ#سو رح نم: لد.قرلولفرملابدبقاذا( رديلا ىف لجو هلوق ) ىوج مك امفلاخأأ لجو ا 1 0 رطلإ
 ماهمالا نمرردلاةزابعىفاملعب اند نمو خلاربلا ىفاعاتتم لمحل الجر رحأّ سانا ىا هلو ة وهو ه.لاريشن م داي لك نمنع ةلواإ

 رفاس ناعدولل نا ىت>فاتمرهلا نالهلوقب نامذلا لاعود.قلا اذه نعةةلطءةلْث_ ملارك ذثمح د لكلا 1

 اعاتم لمحل أتسا اذاىأهلوق) ةفلاخما,نامذل ليل عترهاظلا ناكو ىهتنارعلاالربلا قةعب دولاب 0 امر (نعلو
 ةبادلا ناهرهاظنال مريغهرهاظ ىلع فنصملامالك لج ناىلاريسفتلا اذه راشأ (حماربلا ف 00 30 7 3 حرر |

 عافتراودوصقملا لوصحم (مجاعاتلا غلب ناو هلوق) ىوجربد:ة هل هج وال اذهو رعلا ىف ل2 ا, تمطع وى للك ردخلا ي

 لوق هقاعت منا عاملا غلب ناو ح راثلا وقرهاط لاق. نا ق ةبانعةروص ناو ىنعم اللا مغلارو هلو 2 كل رك

 ىلواناكلةيادلاواهلوق هيلعدازوا عاتملاحراشلا فذ ولف عال ذكس دلو طةفرعملاىف هلجو فنصملا + كصتإإ نب 0 أ

 درحرصام عم عاتملارك ذ نم ىعلا ىفامو حلا قب رطلولسو هلوق ىهواضدأ هلق ىتا هلّد_ملابقلعتل (بللنن د 0 7
 فصال وق ىامهانمّدق نيذلل|نمااه>الادحأ ىلع ىنتس ىتلكسملاراقلعتم غلب ناو هلوق لعج نم تدر | 1 58-5 '

 ةنيطرلا نال صقنامناهامأرحأ: لا ىلعرحأ الو (ضرالا نم صقنام نعم هلوق )حلا قب رطئلولسو || تامالا نر ريب تاجأ : ْ
 3 1 ع 0 4 :0 0 1 3 51 ١ . .٠

 هنالفرحالا مدعامأو رسشىلا اقالدخ نكد امقسىلا جاحد زكو هنو رعرا دنالربلا نمار رض مظعا هلا 110 مز نمد

 رجالا بو نم2:الاررضلقالا,هنالرضالا عر زبدبةرردرخآس نع ضرالا لغشا ثيحابصاغراص || ختدن/ي 1 . كعب
 عدالا لد وارس هطاخاذااذكو (خلاءابق هطاخن هلوق)انصاغ نكي 0 ريخ ىلا فالح هنالرردلا فاك اصبه ري يب رمز 0
 ناكحمءارتالاهلتامءاسقلاو ىوجدرعلاورحلاعفدو رتسلا ثيح نم ةعفنملا لصا ىداحتاللرب ونت 0 ْ / 0 .: 9 2 _ . 5006-2 ىلا

 هطسوذق هنال ةعفنملا 3 نايراقشام_منال (حلاهيوث همه هنمكءاش نا هلوق) برعم ىسراق صيمتلا ةنجدمإ -. ا 01

 روصقل لدمارحا بح نكل*امنيتهجلاى اىلا ليمف ةفلاخلاو هقف اوملا همفق صنمقل | عافتلا 5 عفت و

 فلاخاذا غامصلا طامخما لثمو رردةدسافلاةراحالا م-وهاكى علامه ,ردلا هب زو احالو ةقفاوملا ةه>
 هيف عبصلادازامداطعاو هذحاءاشناو ضسبأ ون لعق هدهد ءاش ناف رجالا ناكم رفصالا مصق

 امال اقولو ضب أ بوث ةجهق نع ضب اش حاف ن اكن او نهذنالا سحاق نكمل نا امي در خب ولو هلزجاالو
 لاقواو هنهضرثكح |ناووفعو ف هوو ع.صاردق ناكن ااصق انءافا ذك هكو هضرعو لوط عطقا
 لاف منيل ةفاصيق ىنفكمأ لاقولو هنمك .ةكبال لاقث هعطقف هطحو هعطقافاصبق ىناغك نا
 ( حنا ةقيتح أ نع نسما ىو رول 5 ةصاللا نع هحرشو روت نءذال كيفحدال لاق مث هعاقا

 نال -



 عما ناكف هسفنبهيوكر رظنلاب حالا موزلوهربغ توك رظنلا ةهقلا فصن ناهض نا لصاحاو

 رحأتسملاريغفددرلا ناك اذاام هلكت دعقْلا فصن نام نا ءاو نيغلتتم نيرامتعاب نامل او رحالا نيب

 نافرحألاهلجاذاا ذه (خا لما ىلعةدانزلابو هلوق) ابصاغر اص هنالرجأالو لكسلا نعضوه ناكولف
 قرعلا ناكولورحأ سما ىلع فصنلا بجو اسعماهالع ناو رجلا ىلع ناعذالف هدحوامحاصاهاج
 لج لع خو راسا لع ناهخ لاق اعءموا اعمال عهاعضو وهدحواقل اود-دح اولك ل مد نيقلاوح

 دق تاكا 0 وهادهور ايدام ق 2 ةا وح رجأتسملا ىلع ن اال هناةياغلا ىامداغمو د._.ةعلاراةدقسم ناك امرأ تملا

 2 ل 56 1 ا نر مالو أرجأ ملا لجول ن امضالو لاق ثيحربونتلا ىف هيلع ى مو ةصالخلا ىفاسملانالمن هياعلوعملا

 1 ل 0 مل اذااع ضةوو (لقثلادازام نم هلوق) ىهتنا ةهقلافصت نمضرأتسملام الوااممراهل < ناو ةمادلا

 0 0 5 1 0 طاق 5 دابزلا تن منا و عسجلا نعم كل وف اموت 0 م 31 هرم دع هد ندطدل ارو رحأتسا

 نمو م | تلت وقم ل نكت اذ نت لا مالا ل« تطول ىهلر- كنمشي وس رجتاخع || قوهكلذدعبةنذالا ىهتلاةرشلا نما ذاف اشف نيش نوكساغ نعطلا ناعسجأو سنجلا نع
 0 ا ثدح هل دبش و حملا كادر (ماعماص) دا اورج اطيدقو سوماقلا 4 لاق

 0 "اك اذا. ةرعرسغهانمْدَق أم اعاص نوّس ىسولان اةداهمشلا هحو وأن دش اطذع دك اموت نوتس ىلا ردا

 ةدانزلا لج ٌهدحو ىعملا ل جولف اسعم ىمدملا عمدا زلا لج ىأ (اموةخرشع هسج اب ماع لمف-) 2 همف

 , هنموان دنع نعذ'ال بصغلا عفانم نالف ىمدملا ىلعا دئازرحأ لا هلج ذاامأو مالك الف هدو
 طورشملا ردقلا ىلعرحأت_للاذازاذا ىعدملا ىلعادئازاثيش قدك الفرع ةكم قد رطىف ىراكملامكح

 ير اقم ىفرحالا لوةنانال ن اهضلاورحالا عمتجا فيك لاق الو ةزحالا لكبح و (اتعق ثلث نعي هلوق)
 جرسسلاع .. -  اقادنع 0 تكره ةرادلا نال (ٌةِعَقْلا عبج نم: هلوق) رحب مريظن مدقتاك لئازلاهلب اقم فن اهذلاو ىجسملا لجا

 تف) هر لك هلوحخدأ (حا نعضنالال قو هلوق ) فرمصتب أي زعوهللا تكله سنحلا نمةدانزلا قو هم نوذأ ل اريغن
 ىصدولاوابالاب رط قالا اذه ىلعو همالسل| فصوي دمتم نذالا نا هغش ىنالو عدلا قلطمتحت

 ىسهنسو رمؤب هنال قافثالابهي رضد نمت ثيح رحأتسملادرعلا الذم هلثمسردأ: زواق: ملاذا ريغصلا

 نمذ نودي 3 ذاتسالاو عملاوامهوقىملا مامالا عوجر عصالا مدل نع ن اسلا ةراغ فو برضلا ىلا ةرورضالف همهغل

 اهلج رح لال موق ىأ :ءهنعلا نقد ةناذين رضامأو صولا» نال نذايألا غضا ساما
 تكلاهر: . كو 2 اذ هفشح ىلا ن 0 0 وىصولاو ب تا 930

 . ل رجدي / 0 <42 5 / 2 242 5 : : 8 9 4 35 2 ١

 ةحرب طار ةداار م 3 (لك ناكن افرضملا ف توك ناواقافتا نمضي الاهحرسأةرصا ا راخ بكريلانابرعورحأةساواف (جرسلا

 5-0 +٠ هه لع
 لدب و هنال فاك اناهح رس ليد متت كمقو نعمك لفاسالا نمط نااناما نعذال قارشالا نم 3 و

 ىلقناملةفلاخم همقو عما رش نع هلال رعث فاك الا نمفدخأ هنالاقافت | نمي الجرساهف ك١
 2 ةصالخلا فا دبش هحولاو ملا نهض ابءكرواهجرسأف ةنان رعاهرأتءا هصنو ةصالخملا نع ىوجلا

 1 0 7 ن0 نا دنعدهقلا لكن عض هلوق) هيلع ل ديام ىلا زا مالك واهجارسابا ضار نكي ةنان رع اهرجأتسا اذا
 ١ 2 ١ 0 م قل نهدف ىنعموةروصامتهفالتخال ةيادلا جرس سذج نم سدل فاكالا نال (ةاهاذا هدم

 ف]ةدا انهو... تككال فاكالاو برمسلا نال (ةدايزلا نهض «هدنءو هلوق) 0 ردةطنحلا ناكمديدحلا لجاذاا"تطعاذا

 0 و [ةناو 0 ا ردعلا نع قثاقحلا فو ىليز هناي ةدانزلانمضيف فاكاالا نم هلئءاضار نوك َج سسلاب ىذراذاف ءاوس

 3 ع ب زباب ىلا ناك اذا ىت> ةحاسم لم5ةدانزلاريسفت ففاتخاو ىسبتنااهفوق ىلع ىوتغلا نو.علا

  رمدلا ناك اذا -القث ليقو ةميقلا فصن نعم راسشأ ةعبرأر دق فاكالاو ن ريشردق راحارهظ
 جرسرراسملاجرسانارهلوق) ناهربلا نءةيلالسزش ةهقلا ثلث نةةءانمأ هس فاك الاو نيوتم
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 دق ناوإ هريس غءبكرب ن اهل سدا

 اهمكرت رينا ىلع لاق نان( س بالو تكا 2

 (فلاق) نالف هدرا نالق

 هلممو نعك) بطعم رأت تسلا

 ماك (لممتسملاب فاتاعام

 هعفدفاطاط_ةرأتساو هوو

 نكسو هبصنف ةراعاوا ةراجا» ريغملا
 فسوب ىنأ دن ع نع< فاي ىد>دق

 (ه.فاةالامو) ند2الد عدتعو

 طرتشاول كه دست لطب) نامعالا نم

 نافهريغ ن 5 ناهأدحاو ا

 نك "ع
 ررضلاى (هلملج) سح أتسللىأ

 ) 920 هملاو 0 (فعاو)

 ةيادجأتماناو ديد لاو (حلاك (

 هل سلق نطقلا ن نمار دم ردع لميا

 ناو) اديد>هنزو لم لمحنا
 ىأ (فصنلا نمذفادرالاب تيطع

 هعمفدرافامكربل اهرأتسانا

 اهتمف نكن طعقال_-ر

 اذهل قئاوافعأ ناك ءاوساةلطم

 ننثال-<قءطت ةرادلاتناك اذا

 نمض» كلذقطتال اهنا لعن اف

 ايدص فدراولب ابتيق لكح
 لعل انازاننعخ [ب ع كسعشال

 لجراكوهف كس اءدص ناكن او
 رابخضاءكلالا مث ىواستفلا ف اذ

 نء2ءاشناو رحأتسملا نعم ءاشنا

 رحأتسملا ندذناف لح رااكالذ
 ا لجرلا كلذ ىلءوه ع.جربال

 لجرلاكلذ نمصن 0
 كلذ ناكن ارأ ملا ىلعوه عجر

 اريعتسسم ناكن او ارخأت سم لحرا
 تيطعاذا هرسالا مات مزاد و ع.جربال

 ةريخذلا ىفاذكد صقملاحلا عوامل دعب

 لوو كو 5 5 ا

 أ نيرعتلاك ء ءاهتنالا ق نيم ءَلا ل_عحنانالداس ةلالو زيف لازدةةلاهجاوهودسفملانا ناسدالا | د

 | همق (هريغب كرب نادل سدل هلو ) ىليز ةفلاخملا مدعل دع ةمرمغهنال كالحلا, نافكالو 0

 5" '(نءعملا تف نمش املا ءزحلا)
-- 

 روصن م لا ركز ىوجارشو أ م ع نا 42د ناكذا رودت5

 ةرادلا تاسفرت : 1ناكمىلا هذ اذ كح ناككم ىلا ت 52 ةادرأاتسا ةمالخلا ؟هك ذام قالا

 رواج كل هيلااهرجأت س!ىذلا ناكملاىلالد ,رخ 1ناكمىلابهذي لولو هس لءرحأ الف تكاهوا 0
 هنال اهئاحالامه اذ اهرحأتسا اذا هلم اهذه لم 1 ” لق نما اضوهف تقفن :ةةزواحماد_ههملااهذرم

 اناحواضاذاهرجأتسااذااما ىنعمثلاملادب ىلاّةدو درمدوعل اب ريصتالف لالا ىلا لوصولا.دقعلا ىسبتش

 رومأم عدوملا نا قرفلاو هقالاعا ىلع ىرحت باوجلا ل. وو قافولا ىلاداعمفلاخاذا عدول ةلزنعن وك.

 ةيراعلاو هراحال !قوشكلا ىلا#تانىلادرا لصف قافولا ىلا دوعل ادعب طفح 4 اب رمالا مف ادوصقم ظفحاب

 دوعلابأ ًاريالفات ؟انوه قسمل لا هعتسالا عطنا ذافادوص ةماللامعتساللاعبت ه.ارومأع ظفحل اريصد

 7 قو ةيلالترمشلا قدم هو ورردلاىفاذا "مص لال او قاكلاىفلاقو محا اذه هبادملا لاق

 سانلاتوافتاد.ةمدسقتلان ال(ن ءدهأوق )خا ةفل انئالف هيادحلا ف هم ءاعدةءاام لعدّمع|ىفكلاىف

 لباةءالفالثالاوءادتبالا نمافالت ا هلءفاذ م مدنعل هيلعرج الو ساللاو ب وكرلاف
 رحالاهب ءاع بح ثءحاراصقوأ ١ دادح د عقو نزناحرأ سا ذاام الخ لسن اهب 1ع كحال اذكورحالاب

 ةراصقلاو ةدادحما نامدقتذارل ظن هنقو نامل هب اغءانرلا ٠ نموبال هناو فل ل

 سلوكلذهلمعاذاهنااك :راعالاو ةراحالاهل سماد. قاذاهنا فنصملا مالكن مد .فتساو ءانبلا نهوبامم

 هريغلا «ءقدفاطاطدفرجأتساول تح هلوف) ىوجورع ىفناُم اندرو رسخاواو لو الاف عادي الاهإ

 ةق.نح ىلأ دنع أكو ( سون ىأ دنع نع<هلوق) ىوج هس غني هلمعتس ناند مق ناك دقو ىنعي م

 برضو هزاكمر | .تخاو هددصت ف سانلات وافيررإملا ناك نامل اهو حاتفملان ءانت -- هلةنام لع

 واولاو نزولا فىواستلا طرمش (ررضلا ىف هلم لج هلود) رادلاكر اصف ىنكسلاكهلء>دمهتومهداتوا

 نءنالصالاوردلا لاق ةيلالينرمثلا ىفاك هدئاز نزولا فان واس: ناو هل-ملج هلر ردل|ىفهلوق نم

 مهضعب لأق (مسمبلاو ريعشلاكهلوق) زم رثكاولو زاحاهنودوأ اهلثمو أ اهافوتساف ةعفنم قدس
 كلذ سدلو فخ | هلوق ىلا .م-أ او هلوقو ررضلا ىف ةطنحت !لممىلاريعشلاكهلوق عد ريؤرشتو فل همف

 ٠ دل مناقش ءانعلا قامددن ود و و ىوجان مف خالد هطد 2ث 5 سدلرمعشلانالئش

 ١ (ريلا نمرضاوهامل مح نا هل سدل ىأ هلو اري ةانزو لقأ انك زفقأ ةده ىسمدلاو

 ' رضانوكماعرهنال (اديدح هنو ل م لمص ن اهل س دلذ هلوق 10 لأ هنالال. كاهل ةمناكن او دلاك

 1 هنوكع مدرك ذااو ررذاه «رهظ ىلع طسااب ناطق او ةنادلارهظ نم عيضومىف عمت صدي دا نال ةيادلاب

 نه” فادرالا,بتهطعناو هلوق) ةيانع نووملارعطت اًذهو ل .كبلاريظن ناك كلذ نال ق رسام امولعم

 هلعللقثلابوكرأ اهلع نطو فيقخلا كارلا هرقعي دق ةدادلا نال لدا رشعمالو (فصنلا

 باب ةانجتاكدد لاب مكن قامت نزولابهتةرعم نكمالف نو زومريغىد الا نالو ةد-سورفلاب
 ريمع الا ادةدحاو ةحاوحالجر لجر حرجاذا هناف غ ان عمجةاغبلاك ن اح عسجةان او ىلب زتانانملا

 هلوق) ةيانعتاحارحرشع نماريثأترثك |ةدحاو ةحارج نر هنال افاصن امّمدب ةيدلافتاخ طحت تاحارح
 قيطت تناكناود> او ناكمىف عمت لقثلان وكل هقتاع ىلع بك ارلا هلجولا ذك (اهتعق لكن م
 مدعل ةقانلادلوك اممح اصله نمولورخآ اًمدْشلمك (لقثلادازام نم هلوق) ةيابنلا نعرح امهلج
 1 ىفادرالا قاطأ هلوق نال ماسالا ن هرلاةرابعردص قام لع: هنمورردنذالا

 00 اكو عقلا فصن نامت حاولا نا مهوب هراحالا دعب هيدلو ىذل ا هقان !ادلو

 رحالاامأ اهتعق فصن عمىأ (لاتطعاذاةراا اق مز وهلوذ) ةرامعلاوخ آهيلار اشاام ىلع ماهالا
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 ” (نيكسمالنمىلع) 0

 انهام ل اق نأ نيماقت انمي هن قرغب ناءاسءاماماو كما ضرالاا هلع 1 هنو هلوقب رح لا ىفابملا
 هيوسل || ىلع مزل كل نافاقراف لص الهنا ارهظ ىدلاو هنقلا ىفامغلاذالف كلا ةراحالل ةمسنلاب

 |تاكنمردلا قدا يشم امهم زاك ىلا نابل وتو واس نحرااف ةواخلا تو *نيماقتملا نمد
 نو قمرالا نود: ايلات 6 ا.هولا حراشو ةرادخلا فراق ا

 فةةاولاربغل تناك اذا اع قداص كحول م صرالاولو هي نارا الادحوو ىبتنا ىوتفلا هنلعامأ

 | فقولا لاكن م ديرما ىواتفلا ف تيأر مث هملع هبن نم دجأ لو ماقملا|اذ_هىف كر وظاماذ_هىنذالاك
 لن :ةاهنا صالا فرعلا ثحىف ةسداسلاةدعاقلا ىفرئاظنلاوهامشالا ىف رك د هصتام
 واخاريصر و مزال تدناو 4 |ولح نمةرهاقلا قاوسا ضع ىف عقدام نان قب ناش هرابتعا ىلعف |

 ولو هلوقف خلا افقو تن اكواوهريغل امتراحاالواهنم هحارخا تونا اسبح اص كل ءالف هلاع- تواحناى

 فراعتلا “ل دج ناول- ءاوولخلا توم ىف دول او كلل | نيب ةيوستلا نمهانذاعف :ميرمافقو تناك

 نو هندي كش .-قرقالف* انرلاكرا ارقلاقح هلاع قلعت نا ىواهقلاك اهوشو دوا

 كرما قلعت اذاام فالخ ةيخالطصا ةقر ةةولخ ا, فقول ابامو كدحل اب كلل ايام ةيعم ن ناو مكحلا ف وللا

 | انهن مو مامحلل ةمسنلاب طوقلاو ةْسَقلاو | هول مسن ةلان يح لاو جر اكلاكرار او سلا

 لوط: مالك ماقتل اذه ىف ىوجاد.سللها.ثالا ةشاح و هريغوولخلا هقدص . كدا ناره

 والااعمققيو كلاثلامهارس اد ناامهلف هراعافالاوةراحافرحابن | كرتلا اذ هو هكر رثب هلوغ# 0

 ةيطرااوهلود ا 0 نعرد ةئصح لك كد تف ضراالبءانم !|ه- ع3 ىلعو ءانالب :ضرالا ةجد ىلع |

 ةمولعمةباهتهل ناك اذااماوهرهزوا هرم فطقب اعاوادبأ ضال قام ةيطرلايدارملا( رحب 7
 ٍفنصملا هروح اذكهنب است ىلا لملاوحان ةنرتن عرزلاك نول ,ناىدمف ناحضذاملاو رزاو لعفلا نايك

 ُن .ة بصقل 1ك داي وطاب ك ل ةيوافم نابت نا ور اخنادلمأ ىقاماوتدزاكلا لال

 ةمواعم ناين د نال نادل ل هياعر(خلا لئملارحأب كرتب عر زلاو هلوة) رد ىلحمانبا ىواتذ ىناكرعشلاك

 ىلع .ءاقبا نال ةراحالا تطسف ا ناودا ها ىلا ى وسما ءلزتب ةناقدك ازد لبق امنه دخن تو عى

 علق لابريؤب هتاف بصاغل | فالذع ريع لا اذكو لئملاحامف اهدعنأما هما ان ةذملاتمادامىلواناك 1١

 ىتثتساو ةينقلا نعرحت امد معلا ىت>امهدقعب واءاضقلاباما لملارحأو هلظل اقلطم
 الوءاضقلا ىلع فةوش. ال لمار أ وو نافلالغت_ءالل دعملاو مت.لاو فقولا ضرا ةلالنرششلا ف
 اجرح أسداول هناىل ترانس اهني سحش لا قو ور الا[ فاك ءاحلا خفي (لحلاو بوكرا هلوق) ديقعلا ىلعأ

 ا ةسق») قسوه حرب وزيوت عضال سانا كارلا هر اداب ىلعأ عطب ريلو ايدو حا

 ضرالاو مداخلاو تدملا, عافتنالا فال 0 اود اد ةيادلا ىف ىكي رشلا
 جالا يس انااا 050 .5نيلودقلاو رحل !نعردعر زإ :لااهعفن ناك اذ |

 هنوناحو | هدب نزيل ناو( س ملل دوم اوهلود) اس معضمق كي رشل لادم ةيدلانابدعتمنوكي ةيادلاب |

 تير أ تساولا ذكور سأ الف تدسفاذ و نعل ن نمهدو هقمريغ ةعفنم هذ هنا نم ءانمدداتتدا

 ىوثلاهراختسا ىف كيو ةيناهولا رمش نءردافعتموأ ءأر قيلارعشولو ااكوا هعمل ايطوأ هدف ىلصملا

 فالذي ةصالخلا فاك ن كس ناو ضمقلا سفنب ةرجالا بهقت ىن ل1 ليا .لتأو هنم نكي )سال ٠
 نمضد و رحالا بصالربصملا ىف هلزنم ىف اهكسمأول تح نكسمتلا 5 لد ريل ةئادرجأسااذاام
 | نالرج الف لح ناو ابماع لمحال وك رلل ناو وكلا اذ لي للا هر لورا اع كل اهو
 ايكرناهلخملل اهرحأت -| نم نا ىلءاوقفت امها لصاحلاف رحبلا ىقلاقهسكعالالج ىم د وكر 9

 || همنا كروااهمكراولةةلاهعلا (ذوحال هياف هلود) مع هيقفلاو امهتدب عمسصال ن 1 مديقزرانكلا

 | هجودساقدقعم تجد 2 عفن ماوس مالو ةملارجأ هءلع ساسقلا ىف قوانا هسا ى عسا هنأ مالا



| 

 ا

 (نيعملا ند ه نمثل امل ]اع رحا) نادم

 أ هي عفتشإ ير .5و طقف هب عفش اال ةدملا لك ا اهمرسال ا نوكفالالاو زاح دف لع 0 رلا

 3 رفو فز او رح الا يطك ًاهريغلاذكف ةةعارزال ضرالاةراحازو< اكو نادنلا ةباغنعهنفوا
 .المأ اهتعارز تنكمأو 000 :)نيد صاقاننامز ىف عقاولاوهاك احارمؤالسقماهتراحا ةعج

 ارحأتساةينقلا فو كاردالا نمح ىلا لم اأب قيتف ل االا (امهتياهت مدعل هلوق) | 2
 ارب أةسمللفةراحالا دم تضم مث سرغو اسف ىنبواغقواضر |

 ىهوةركشحم ا ضرالا هلم 7+٠ اذهب ورع لا ىفلاق كلذمل سدل عاقلاالا موملع فوقوملا أولو رض

 عقر ناك اذاهنا نمةيدأ كاو فاسيبالا قال ئلاع م ::!فاصلا فاقواىف ةاض :اةلوقت م

 ىلع فن اع عوجرلا هل ناك يقلا ن ذاب ىتب وأو هملعربح و هكلمهنال ىف املا هعفرب فتقولاب رض الءانم |
 )0 دامااوفا ءعسالا ق 1 ع ىوج ىبّتنافقولل ى هو فتولا ةلخ ىفةرامملا

 اع طورششم هنا فاصخملاو ةدنقلا ن ءردخأ !|ىفامذ ءةح فلاخضالف فقول ارض ءانبلاءانق 2 :اناك اذاام ىلع

 ْ ةباتصال فاصخلاوةما ةلا نع ق.سام ىلعل اقن نا قد رض هثاقباىف نس ,ملاذا
 . | ءايشايواخت زاوج ىلع نحل لالد نب 0 طابتححالا هجو ىلعالا كلام كا أحن مدي
 ش اطال اءرمأف ىضاقلا ىلا هرمأ ىلوتم عفرو باغف ناككهدي ىن لجر ىريرمضلا تا عواو نع هإقن اماهكوا

 حا هول قحاو هفول هل ناكن او هباكد: ىلوأ وه تاملارادلم كلذ لوا لعغف هيراجاو ةخفنا

 ىلا لحر ىننلا ىلم لا نيدلا ريح يشلا نأ اننهش طذت تدأر م ةيربلاىواف || ىقدركذام

 جارسلاو ىرب رخ اهلا دبع يشل |ن نعذ.خأر هزالا ماجا ءالعلا مالو فلالادعب عيس هم هرصم

 مثلا لعومملاو ىدللا لعلوصالاأر ةو اعلا دمع سنس دلا نممأ ًادج ازهشلانيدج ارهشل اوقفنا :

 |أرقوهلوقو ى منا فلأو ل تالا هنو يقتل ئذ طساوا ودل ىلاريصف م نم عج رو ىفاونشلار كر ىأ
 هلوق) ىحملان ءذخ أ امهنم لك ذا ىلال منرعثلا ةمالعللو د كلل ارصاءم ناك هنادمفب بحل ا ىلع لوصالا
 رردلاىفاملافالع نءلوصغلا جماحو ةياقولاو ةيادهلا فال ىف اوملاوهاذه (اعولقم هت ةهقرح وملامرغب ناالا|

 كالذك هنجق ةفرعمو لاق بالزشلا فو عضاوامسهخب قرف هداز ىزعلاة ملقا قدتسم هلو م

 لضففر مثلا اذهاهب سدلو موقتو هعلقر هكس اامرومأملا ارجل عم ضرالا موقت ناعل عاق لا وع سم تدر

 ةنؤملا نال هعاقي رومأملا ةعق نءدبر |عوللقملا هت ن مق نال الامم هانرسفاعاو لاقرد عشااهد وقام تدم

 قسم ةعق لاق ثمح ىدنحرملا نع ىو هل-ةئام هدضوب و ع عملا حرش نع ل | علقلل ةفورمصم

 هعمل هيرعشت (امهنم دحاو لك ةمتىاهلوق) ىهت :اعلقلاةرجأر ادع عوامل اةع ا نيلدا حفلا

 وك ذملاريدقتلارابتءابرسرغ !!وءانملا ىلادارفالا طفل ريم 'اعودرا

 أ نارعا (كرتيزجؤملا ىذرو |هلوة) ىوج مرغ لا نممعأ كاماومعالانوكمالرسفتت |نال ارمسفأا

 دعب لملاوأب 0 اخ كنار تح ذثح ةيذقلا نعوانمّدق الفلا ةعدكرتب رس ؤاااضر طارتشا
 . ارهاظلا تأق كلذ مس دل عاقلاال !مملع ىوتوملا أوو ررضصتول ىلعز ملا ذاةراحالا: دمعاضقنإ

 رار ذريو اهتمت وا مرغ وا علقي , نااماوجأتسملاءانب ن |نمانهركدامن أ
 5 اذهىلا دشرب كلذ طرتشا اذا مف ضورفم ةبنقلا فايوةراحالا ةدمءاذةن ادع هلةزامعلا اد ارحأتسملا

 ارادلا ف ىتبةسنقلا فو لاق ثد>ةرشلاك ةءطرلاو فنصملا ]وق لبق اضأ نقلا نعرعلاىف هلةنام

 سرغلانيرحأت الز وصو ىاادلل هتعق عفد نع مةلارمص فقولا هرعضم ءانملا عزو تلا نذاالب هلي سما

 هبي

 ذكي اذال ها ا ,ا+ةمقس نا

 < | ىلاولخل | توم ىف

 نسدلو (ريسفتلاةلز زتعهلو3) ر

 |طرتش ملا ذااهف ص

 ناك اذاامااسممو ةرامعل ارارق قدم كك,ملاذااذ- ه ضان 4 ارفح نودرض مل نانذاريغب ةفوقوملاف

 [طرش ىناذ امنوا لصحتف ىوتناةلالدنذالادو-ول اهارت نم طئاس اء دبو سرغلاو رف زوق

 أي دلحو فةولا ىلعر رضال ثمحرارقلا ق- هل تد'ةراحالاةدمءاضقن ادعن لما ارح انهل ةرامعلاءاقشسا

 راما هاا هى ممر فهو علقلا هلكت : هل شلاذكو ها ةمرمالا ف دولا و هكلةىوتل سبل

 اهلا

 ا
 ا
 ا



 ا كك ل 0

 ةدانزلاامتأم هال أة#سملا هيب ةثدملاق هن دمأااماقأ ناو دقعلا لصاركت اولكر لوقلاف طارتشالاق

 ملودو* ان لاراتسا نال تدن اواورودلاب د. .ة هحرمشو ربونت ناعمتحالاه-م:الوحاالو هنعضءان. |

 ناردحت كدي فتنم*ان لا ناك اذازاوحلا ذياورب ميغ ه2 )| ق ودهن عفش الونال ةياوراارهاظ ىف زوحالا

 ل او ضف ةلادعتةراحالا سب قرغلا بلط» اذه ىلعورح ل ىفاذك مالا ف ةرامالاسفتئومدعبوأ

 2 : الرؤملان ماهرحاول هنارعجللاز ءنادهبردلا فلق ىوج ضرتلادعد عئابلا نم عسمملا زو ثيح

 افةواتوفاحرحأتساةمنقلا و قرق الق هن ءاعو عادا رم ى.حسو لاق مصال | ىلع هراحالا مسفنتو

 اهتراحا عصا رات عسلىذلان 5 اقهل ق>الهن الالما

 ا اعو رتعت املا داصرب ا دسع سل ىذلا هاوقو ب ملا نع عد ةعراق ما سل ||تقو نمةذملاع م باو

 َ عرزلا ناكناهربغ عرب ةلوغشم ىهراهرحا هحرشو رونتلا فوةراحال هدم تضةنافارع أتم ناكاذا

 ِ هلوق نمةيادغا ىراق نع ءقسامو ةزرثاح تمآقت |اهلتو هدصخحول نكد عرزلا دصةةس:لامزوصال قب

 هقاضا٠ نءدا راما سلو اذكر هش سأرواادغىضراك ترا لوق ناكل مق: ىلا ةفاضماهرح وب ناالا

 5 هن مدن اورحالا همز هَل سدلام لعفولو ام هررمضددة2|نا ةدادحماهلذةراصقاللرأ ةساابمفو هصالخ

 ا اهرأوامشابف حصااذاالا لضفلا,ق دصترجأتساامزثك امرأ اذ ةصالخلا فو ى رمد تس لاعم

 ضع ل ا ىردت لرقم د نماهرسأ ةرهوجلا و حالصاب سدل نس 1 اور اتمام دح فال

 1 ةراحا محو هلو 9 البطصااهاع< نا ةفوةوملارادلارح انس سدلو هانملاب رض لن اكلذهلزرالا قدلا

 ْ عررب هلوعشا ا صر الاةراحاز وهال در ادهلا ىراق ىواتف فو ةدوصقم ةعفنا منال (ةعارزلل ىذارالا

 |١ ناكن او لمة ةسملا ىلا هفاضم هرسؤد : ناالاعرزلا دصة م: ل امةراحان ناكن ان ق< عرزلا ناك مح ربغلا ْ

 يحال ” ىلع هر د رحؤالو علل |تحاو دزلانالةراحال تدق ريشا
 أ كرداهعرز عل ىلع هرتح ن ايدرحأ امل

 ةلوعشملا ضرالا5 :راحازوصال هنا ن مةرادحلا ىراق نعقسسام لاقي نا قبانذعشد رك ذاذك هءلاةراحالا
 ضرارائتساك ةدسافةراحالا تناكولا لل ماش ةراحان ناك نان قد ننال ملامريغلا عب ز ب

 /| هملعن ,واصغنوك ال لارا نو ديرما نانم فاصخملا هحرام ىلعءاسنب لما ارحا نودي ف ولا
 ا وهفةدانزلايدعت ةوهريغدازو لُملارحانودب رت :تادردامملا نمرمشاعلا لصفلا فام هيلع درو لم ازحا

 || ىوج نمت اةاقاسملا اكو .ب عوز اذاةدسان ةراجارح املا ناةبادغا ىراق ىو اتفتن أرق قع 1

 ا | قبر طب هدب قضرالان <-جآ منابعأ ةراحالا تعض ق>ريغن ناكن او هلوةف ذئنحو ىسدقملان ع

 رولا «ءعررد ةاضراراعةساولىت-اضنأ أةراعالا قيرطن ن 5 هملاذل وبصغلا قد رطب لبالصاةراحالا

 1 قد>رغب ناك نأو هلود لاع ث.>هرك د ىذلا ىل. عل كلذىملارعشت عر زل ادصخس» ن نال قاتاحا

 1 مزاب عبرا دس هس: نال يفيد حراتاو تجا 4 علقلا بحاو عرزلانال هلو.ةبةراحالا تكح

 ١ برشا !!نافةدلب ىفةراحالا نوكت ناآلا موطن نازنا رت رس امل ضرالا لدمرحأر يعسملا

 ةقرلا كلمه مدوصقمان ال ايم ثدللا نأ نع ىوج طرشلابالا لخ ديال

 0ك هد |! ضرالاو شا عبب زاحاذسذو لام اى ؟عافتنالا نود

 و (حلادقعل |عدبال هلود) جارعملا ن ءىوجءاملا خفي (عرزمامهلوق) ىايز امهم . الا عافتن :االو

 ! 1 ني تورادهتساك ايهعافترال ىعالا بدوا وءرزب ههه ب ماثيو ةلاهدللا ساق

 0 قعر زمنا هلفءاسثامابسف عيزم نا ىل 24 :ناضرأر اننا ةسغلا نع هنو رج حك تاق ااصدش

 ا هنكماناراجتالا ىركوا ىبسلاىلا ا ه>امم>ال لالا ىفةعار زلاهنكملاذاو امفيرنوانعس رنتعر لأ

. 

 .5 هه

 تع ا نسا ل ءةعرافق ضرالا نروكت نا طرشا ىلإ اةلطم ل همس: نمزلاىلاةراحالا

1 



 (نيعملا عفن سفما قف
 اما قه نوكين اش هيدبق /ناودسفالخ أ تح تاوملاب *ىممايدبسقتلا نمدمال هنا نظلا١
 : طق لادد : لال ررحأتسس الم ملال وا قلود نأ نئالل ناك اول الاقوفنا ةسهق ل دنع الا

 | ىهتنا عملا رمش ف هن حرصرجالا ماسق بحيب اولا نادتادقعلا ىف ركذم لول هنال هءاوح ناسدتالاو
 |هنالهلوق) ةيلاليئرشلاةعجا ارك عت ةتسنمدحاود.ةلااذه (ملا باكل غل ءاقبديق امغاوهلوق) 0 :

 قلي هس ف سلف اهنالائاو منو اق هتالثت اهلا دطغإ رجالا نال (اةلاس رلاغسيلستلرجأتساو 2 0 37
 ىضرمال لسرملاناثمحب رارسالانعولختالةلاسرلا ناب ىسدقملا طخ نءالقن ةيلالينرششلا ف قرفوأ| هت 000
 )الو الاسر ىناواحنأة مالا سمثلاقوارس نوكءأل ناكل نم موتخفلاريغو لوسرلاريخ عالطاب | . 3م 0٠و نى خير
 هلوق) ةيزازع | نعىوج نع2:القيرطلاب كلو ماعطلاب عمجراذاذ (هما اعطب بهذدل هلوق )"اوس 0

 ىليزلاهيحرص ماعطلا قىا (رحالا هلرفزدنعو هلو ) ىن- .عهيلعدو.#عملاملست ضن هنال(هلرحا الف درر عاجل 0
 ىلقن فالخي,دريرحالا طقس الف هنىفو دقو هلمحت لبا مرحالانال هياعل دب حراستلا مالك قامسوأ] نب /. هيي 1/١ ل 1
 نعردرجالاهلهدحيرلف هيلا بهذفانالف هلو عديل ا ماو 4 لباشب ال همفرحالا نال تاكا 1 0 ع
 رأةملاركن او.دحرلوا هيلا باككلا عفدهنا ىعداقد اد غي ىلا ب ملاح هرحاتساولو ةمناخلا / 0 1 01 هان
 عندنأب (حلا ناك لا كلذ ىفلوما كرثنا هنال هلود) ةيزازملا نعىوج بحو هاوعد لعن هربنا 7 زبور ٠ جهد: (تيا

 انش طع اذك ةمغلا» :روصق رضحاذا هلا لس نموا تؤمملاةروص هنتر ا كلا كلا : عوير عفو
 هدو ناو هعسو قام ىصقاب ىتاهنال ىمملارسالا فصنوهو (باتكلا لماح ناهذلاوسأ دقت هلوق) ل 0

 موز ىلعاولوعو نودحملا ه.قعوربودتلا ف نصم هعمتو رزد « ل عدو ةعملا ءافتنال ث بح1هنلا لصون وا كوم. 0 الإ

 قيفوتلاوه اذ هو هلكفالاو هفصنف باوجلا* ىحما طرشاذ|ًةياهنلا نعىفامت_وقلا ىف نكلرحالا لك
 تدردرراصقلالاقراصتلل لوقلافاذهوهسدل كلاملا لاقو كيونادهراصقلا |لاق(عورسف 03 0

 ةمجلا اولولا نادك نادل نع جور خلا ىىدي هنالةنيسبالا قدصد الت ددرام كلاملالاقو ىوثلاكيلع

 هعبدبلايوث هل عفد# ىوج هئلع :قدصيق هغمشح ىلا لوق ىلءاماامفو5 لعاذهنوكين |ىعشإ لوقأ

 «ةمناخ ءارتثملاربجالاةل زن بولا ف نوكمو ةراحا نوكيف سوبو ا لاق هلوهف ذك ىلع دازام هل نا ىلد

 ةيناخن اى هلوقو هبرههظلا نءىوج هنع هلهن|تذنظ لجرملا هتعفد د:لامةراصقلان مهو باط

 0 ١ يركن لكن 0 اا ا طع ةنامازوك

 وى

 00 نإ رب 1-0
 | دام ساو ىرتشو عب 1ةمواعمتاباصتش» يا 00 لكرإ, تاوحصإلا |

 ل عما ممةمولعمّةّرم ةمدّلل هر أس. ن !ةلمحماو هسفنب هتماقا ىلعر دقبال لع ىلعر أس |هنال ةراحالا فضول (لمسنو سانقلإو

 لاعالافوتلاة هركذامفلانعفدمعلاورعلل لماش هقالطاب|ذهوان عيش لاقع ا ار عجل عضو 0 ءانلإر ل -لىإ

 ىرتشوهلعسبل ادبعرسأتسا س ةمالعب ةيجارمسلا ىواتفلا ىلا زمار مدتاال تلاواهنةراجالا عيصت ىتلا كل امم
 : ا ا ىهتنادعلا ىلع امرغلل لم دسالو كلذب رحأ :فلاذخا ند هقحولفزاح

 نانا _سالا هدو هفلةةهءاشال : تناول اذكحو اهريغلو ىنكسلل ط#ترادل ا نال (نيس

 هلوق) ىلبز فاتتتال ىنكسلا ىأ اهتالو طو رمث اك ف راعتملا نالآهملا فرصنسف ىنكسلا اهسق فراعتملا
 هريغهناكسا مدعهنم ,هفيقدردمل اىكالثلان مءامل ىلإ خفي نكسب أر ةد ناوأاض تقم (اد نحوك لاع

 ١0" ديد, مهشو ةلوعفملا لع هدمرامناصتناو فاكل ارسكو ءاسبلا مشب نوكم نازوكو ىلوالابا
 نمعنعالددلا جرامادلا جرريغجراا نمدارملاورديلا ىف لاق (اناعطواهلوق) رح ةرامشالاب هسفنبا
 ةصال#ت|ةرامع نان اذهش هنقعتو ىبتنا ةصالخا ىف اذ ىوتغلاهءلعو رض ناك ناواملعن دطلا

 ناكناو



 (نيكخ فالنم قعا ع

 درمتالازةلاواشنلاك ةكوام نيءرثالايدارملا ناىلاريش, (حلاطقف بولا ضب ناو هلوق) ئملا
 أ| بطحلاو قّتسفل د يااا :لا مصالا نا ىتحملا نعزدلا ىف ركذ نال ىرب و نياعب ام
 ١١ هل سدل هلوق ) ىسيتن | محال | ىبعرح الار نيعلا سج ما ديعلاسأر قلاحو فاضلاو طاسخلاو نادل طأ و

 ١ عماعللاب زعم ناهتلانعرردلا ىف هل مو ىتعمللاب زعمرذلا نعى .-املفل اذع ( محال ىف سدح قح
 || نالت ردلاةلازاالاهلمعل نكي ناو لاح لك ىلع س د2 |ق-هل نا مصالا لاق ث.ح ناذهضاةلريغصلا
 | ىيتناراهظالا.هثرح |هناكراضف را هيدا ناس رهظ دقوارتت مرا ا ملا

 ايدعتم نوكمالف ةوحالاب س دحلا قد هلوهدي ىف ةةنامأ ىعل ا معت ل

 هو هلوق) ىلي زا سقلا لق هملع دو. ةعملا لال رجالا هل بععالو

 ْ هنمهعانودأ امحأ هب "مفك اللا فرش ىلع ناك هنافنمعلا ىف راع نان1نو سجنا تع هل نر

 و لّوالاوةممز 2 لا قلافةهعملا محلانو ةلمهملاءاحمانهنوك ةيابنل افزو- 0 رردل عا

 1 (رحزلل س رحال هلود ) ا, لاجا طفل نم همعاوهفةادلا ىلعو رهظلا ىلع عقينا :ْن ارو< ل. ما نالوا

 هلرحاالو لو« ريغوارحالا هلو الوعل د ملا هنعط ََز نان , را! لاب ل امنا نيم ىف ىف وهمث نعت سد-ولف

 ١ هماةمدريغ موق الق ىعم لك نم ل- ما ءعووةعملانال (خناءريغ لمتسالو هلوق) هحرشورب ونت

 ا 0 رك نع هح رو رب وذتهريغو يا تل ا الا يلب زرحالا هر قتسالو

 فحوت عنصت- كساد أذ 0 لان دا اراو ررد هريغ لم ن اراه لعل اال نعلاك .ةهملعدوقعملا نال لأ

 هطرشول هيالدسفت لع 0 ,ديقو قرساك لس عانصتسالا لجو نالةمل المثرشلا ف :(ك ال-ؤم

 ْ نءرح نامفلارة ءالا سعت احاو نود ال رس م ل رقق تاره كد ءلاطق لعب لذا دعوا مويلا

 5 1 لاقاذ امأ لري غدي لعفت الو كفن لعامل لوقب ناهسفنم لعل اتا نمدارملا» لاق ةصالخلا

 2اىئهتدلا فك قاطا اذاامل-ىق نموهف لمتنا ىلع ' 0 (هريغرحأتس ناهل قلطا ناو هلوق (

 || ىل ط- .ةئاداوق ) ى.عندلاءاضق روم ًالاكوربغو هسفتءافالاهنكع و هتمد قلع هءلع بحاولا

 ١١ لو الا نوض ىهنجال عفدول هناراختسال ار داع( لعب نموحأتس ناهلذ هلوق) طم نا ىلعوا (ىوثل اذه

 ا هلف هلوق ىنعمو ىنمع هيلع دوقعملا ضعن ىقوا هنال (هباسح رجا هلف هاوق) هدالخا نعرد قالا

 ' | عطقبالل اعلا لقنب لباةمرسالا نال ب نطردقب* حن ارحاو هل كب باهذلارحا هلف ىا هراسسح هرحأ
 ّْ دين: رفعح فأن ءلقن تح جلب زا نا فلازم

 رحانمتدملارع -| صقتنا ضع. ١ تاماذاق مهتما انمزسألا نول تس نموا او كل

 ْ فاتخادقف راش )ا ءرك ذام فالخو هو متامحالد القمر الا نو كمالف نيمزاعم اونوكيملاذااما لكلا

 || لقن ىلا زا ناريغنديقل ارك ذرفع- اأن ا ارهاطتلا تاق لضافالا ضعب هكذا ذكر فعج أ ن ,علقذلا

 || ريغاوناكاذا هلكرح الاد دوو نمىجا» زلاهرك ذام لاق: نا قب رش .الادققلا لقت راشلاوامهدحأ هنع

 (ملارفعج وبا هيقفلا لاق هلوق) ناييفمتاسلا

 نايهلو 5) ىهشنا ل ناو دسار اللول

 ْ ليا "حا الو هلو: ( اخذي طاع اذك ملا توتساولاما هلوق 5 ىلع ةمدق ن اهنقحن مناك ) راكلات ام

 ا تاك لا قاملعو ماعطا |لوصوام ادصعلا لاقل سوا هرمق لقت لانى ودا ءارحالا نال (خا بات /|

 ا هنالةي داق كلل الماح هوقو ىئوج هطاخام اانا -ةول م هلوحاالف هيلعدوقعملا ضقن هدر

 0 بشد 1 ة.لالرنرعثلا نمدافتد اذك اقاغتا ارح االف باث الي بهذ

 1 هلود هنمو لاق ة لالرمشل اقول المسا ءاطلا ديد ثنو فاقلارسكم وهو ىناولا لاق باكل الدب

 أ درت لو هكرتواف ( باكل أدرد رد هود 5) ىو اضن اهمق .رظانانلابع|ةفمكصىأ ىهتناانطق انا ل لانعإ

 | ةلياقعرالا هله باكل قىأ (باهذلارا هل دة دنعو هلوق ز ةيلاليترمثاقاغتا باهذل ا ةرحا قيعهسا

 انة يرقوااملا قال, اباوكب و كا :| اداب ابنة ديف نال ماعطلا فالخ ةقاسملا عطق

 أ ثيح قب الادرف الخ (حلادإ عارثأال نم



 (نيعملا تف نم ثلاثا ءزجلا) 5

 رابت-ءاوهو لكلا لو هناال ةنامأ هنوكسل طقف ةفن ىأ لوق هرحأتسا نمتد ىف زيخم وهورونتلا نم
 نم كل ل هناء دنغن امضلا مدع هح وذ هموع ىلع ىر نامعذل | قنقهري- هد كافر ىروفتلا

 ديصادج ناب |ىهلاواواست 11 نكن اع ملستلا دعب كإه هنالفا فوق لعامأو هلع
 را .اهألوق قناعذلا هللعو محا هدب نم طفوا قرح اولاهأ هلودو ةيانع !اىلا

 أهنهضءاثنارامختارهنيعتف ىوهوانعش انما ذك ةمالسلا دقي دقعل اناناس 05 لاةياغ نع
 |ادريعو ةياال ثهملاو بطحتا ن مذن الودي ادهرحالاهاطعاو زيخلاهنعضءاش ناو ءارحأ لو هققد لثم َّك 3

8 
 اللف روتا افىأ (قرتحاولامأ هلوق) هءلعناعذلا نو>و لبق اكلبتصراص كلذ نال 5 000 1

 فرظ جارنالا لق هلوقف جارخالا لف .3 هل نم هل الا (قد نم طقسوأ هلو 0 0 3١
 ةيانج هال ناعما هيل هوريجالاو ارسأت#لا تدب ىف ناك ءاوسلاحلكىلع ىأ (هلرحأ الهلوق )هلة نيلعفال ِظ 4 د 1 هل 1 / ل

 0 دسفأن اف(فرغلادعب ما ايطالو هلوق) 1 هنلعو 0 جالطنال
 .ش

 قر ترش نع تةودا_ عطس لا :,لسةدواو نماضوهذ هصضتن وأ هقرحاوأ ماعطلا || < ير ر*0مرب و عل
 50 0 اردو ريونت ىدعتلا مدحل ناكسلا نم ميم قرت> اولرادلا اص نعذنالو نذالل نمثملتدبلا|] "54م 0 / هيرب

 هلود قءإ ضفلا ضعب اهمظريشعدحأ مالولا انآلعا| ةولولل هلوق) ةرهوجلا ن 2

 هنارقاى زعد_ ةاهدعن م دع دحاو م اولا نا

 فكي 0 وى /
 هناس و هقذ_2قاذحااولاق دع 0 ا ادآو هنار 0: ظفحو 2 : ء؟نإ 3 ع

 هتالعاىلع صرحافهسرعف « ةسعلوو هدقعلكالملا م 0
 .٠ - كي 5 2 صح ّ // 5 هناك ةياثبل ةيكحوو د#ذ 2 ال هدام كاذكو 0 - ا ء 3 4 . 0 0

 هناريج نم نوكحو ةيدصأ # هعضوو هموك- ل 3 قو

 اشف 4 عفر 2 هدب لي دع هريمع مدالا رمشل | لوالو

 ارباع را ئالم لو نسي لوله ننلملا نممعت طرشل (متانا- هللو هل 59 ىوحادسلا طتغاذك"

 ىناةسهق تصح | مممدح اول ,هل ارجتسا بلغت خ نكلو ددعتمو ادحاو نيلمالا مه نكيلولف ةراحالا تا 8

 | عجونيققغل ا دنع عج مس اهذلقوكمل اعمرسكلاو ءاملارسكوماللا ع هن نيللا (ذم :بل هل برعض .لهلوق) همر كجر 7

 ب رشتلان اامو * اهالانض لمع !نال (ههغن ىنأ أ اذاهلوق ( قاع من ركل ادتع اندر كوين“ 3 م ١ ح ىلا :عوم 0 م فعلا | 0

 نويعالاب زعمل كلا نان عرد ىف امفوقبو ىبأ زهلتقدا عل! نم هملعن نعود ال ورال نعل اماق نم
 رجا / 28 7 ل

 اعلا قفاز رهو نع عر ضل ىلع هصدا بكب نإ جر شتلاو اقيم ادد تصنلا ةماقألاو 1 1 عنا اقل

 ْ | هلكمن ه هلعب هحرشت نا ىدع او :  نكجا ى هب ىلا هضعد ا هديضنتب © رشتل ارمسق ثدح 5 0 6 رس

 انوا د الا و هلوق) . ص ل 0 الها هرهاسط 0 1 و ةَفادوأف !(24- 3 ىّتح هةدجسد مه كنعو هزود ءاىل ا هضعن مص ظرتش الفن هره آو اس 0 50 0

 (هتماقادس لما و ىاتسقا هدر جالا لانو. نمر. لازما يرش 0 000

 ]| هلسول هنالرعلا قاكىلوالاو هو طوسملاو حاسضب الل اعمت قصةسملا فدعلا فدصملا طرتشر لو ىجلت ز
 : لاا علال لاناوباتس لعبا او نامالا ىلعنيلملا (عورشف) رجالا هلناكدعالا

 قااواو لاحم اا ذكو ىراكملا يلعاللمعلا باد فاكن او طرشالاّف "رغلل هدوعصؤأ قااو كلا ةدمو

 'ناكاذا ل اه (ىحاللا مس هلوق) ةيريهظلان ,عرداهد شب هيلع قرولا طارتشاو تناك لا ىعربحناو

 تفي ولؤ ىدءءلان نعفن و كح هيلستل وأ: سملا تدب هلك الفالح ةمناكحاذاامأ الامزحالا ْ
 فذذح برعم هاش |ادعدقواشنلا سوماقل اق (امثنئاندلو 3 ةياغلا تو ىو الا

 م !ضعب فذ هتساش) هلصأو ترعمى ءزافءاوا ا هنم لمياماشذلا حامصللا قو هر ا

 دأو مرمصقل و ادود# برعلاهبتماكت لوب مهضعن وام هريغو حاصلا و و ا د

 ىلا



 (نيكسمالنمقأع)

 كلذ ماقمئثلا نم نكمل ةماقاءاف.تسالا نم نكست ادوجول( نكس : |ناودرحالا هءلعف هلوق) يمت
 دقعلا سفنب نيلدملا ىف كلملاتدشمذ هضواءمدءابال (حلادقعلا س مان كاع عذ اسلالاقو هلوق)ئنثلا

 ىذمقم ,ةهضواعمدقعاذ_ هنااننلو محل وسوم تلقح «لنع ةمودخللةععتملا نا اصأ 1 ءامس

 نر هن وا ءرصت ل ةعفذملاوهو نيلدملا دحاو ما ةلاو كلا |ىقنءلدسلا لب تدب كلذو امه ةاواسملا

 رعأتق لدي رش اهكلل تالا كل مولقرت "هلال دسلا ىناذكسف مودعملا ف كلملا توم“ دزاكسال 25 ءلا

 ةعفنملا نمدوحوملاو كلذ اقيفككو ادوجوم لعج مودعملا نارامتعاب س دل دقعلا ازاو-ووهرو مغكلملا

 لبدقعلاز اا اول طرمش ماتا ىلع ةردبسقلاو دقعلا مك يلستلاهمفروهتالف ضرعهن الدقعلا لقال ا

 ىفاش اال دلا حام لوااتحو ةفقتلا ماقد حول انتل ردو سرع

0١ 

 ىلانيعلانار اتعاب '

 بدسملا ماسقم به نأ !اةماقاالا سدل همل|اننهذ امو دووم مودعملا ل_عج وهو قا عملا تلك نال

 هنالهي ف دلك قاع ىتح لقعلا لاد: :عاماقم غولملا ماقأو هقشملا ماق ةءرسلا ماقأ عراشلا نا ىرتالأ

 نان مهبح رصهوهامىلادةعلا لقب ال ةعفنملا نهدوجوملاو هلوقب راشأو ىبلد ز ةريثك هرئاطنو هءد-
 تبصغلايدارملا (متابصغناف هلوث) نب نيعلا ىلا ف. أ اذاام فالخ زحل ةعفنلا ىلا فمضأ اذادقعلا
 يلست نال (رحالاطقس هلوق) ردراة علاق ىرتالبصغلا قب ة نالنمعلاو رحأ لاند ةلولمحلا
 جارخا نكمأ اذاالا يلستلا تاف نكستلا تافاذاف عافتنالا نم ن كال ةعفنملا دتماقميقأانانيعلا

 طقس ١ و هحرشور بونت لاح ام - - لإ ةنددالو كلذرح ؤملاركدأ ًاولودأ اشأ هراجوا ةعافشب بصاغلا 1

 يدر روق دادجت رن ةياوراق اها الا ةعرت داك ١ ه[طضناوايعر بل .ةضرالا قرغبرحالا

 ناهربلا نعةيلالبنرعثر رضلا ىف هلثم محار ند نك: نأ طقف ىذمامرحا همزل» هنا ىلع ىوتفلاو

 هرالراشالان أ نم هرنا ورك فنصملا مالاكريشت هم هملاو (مسفتي دقعلا ناةيادس ها ركذوهلوق)

 0 لهسصغلاناىففالتخالاةرمهمئانش هكذا ذكدقعلا مام ةورجالا وجو نمد مزاالتال||
 نةقام ترس , مقل مدعبلوقلا ىلعفهدملا ءاضقنا لمة صصغلا لازاذااممفرهظتالمأ ةراحالا

 تاذا اذه هلوقب همهزع || ىهلثملادق (متا سس اذا هلوق ) هنأ - ع رحالا م هملعو ةدملا

 هقدىارمصن نان نم فيفكلابيوكارمدق لاسآب (راصقللو هلوق) لا ةمخموا ةلج ٌوموأ لدعم
 لستلا لبق كا هولف هلساذ اذه (هلع نم غارفل ا ارح ىدش أ قاواش ايدل وحو

 ساخولو حالملاو لاجلاك لس لن او رحالا هل غرف مك فرثأ هلممذ نكم) ناو رثأ هلجل نملك اذكو هلرسأالذ
 :داعالا لف قتال اوهناكناو هداعالا لعرب الو قت الا نمل ب أ الع نسر تتم

 تارمضملا ىفامهيلعكردتسا مثال مصالاءامشالا ن ءردلا فلاقةطامخالب لسصغتلارج -أ طال لهو

 وأ هاب ىف لمس ناكولام م لمعلا نم مغارفلا يما معلا لما لاه نا قام" هنىتفملان أ نم

 اذه. نكلديرهتلاو ادا لام قعحالا, نماشش قدقسال لعل ن نه غرف ةبلوأ درس أملا تدناف 1

 ىقدس| هضعل طاخامدعب بولا قرساذا هنار وهم او ناهرعملا ن نءةملالنمثلا قاكرووش!فالخ ْ

 ترب زيا ناك اذااذه ( رونتلا نصزيخلا حارسا دعب هلوق) تهذماوهاذهوردلا قلاقهراسرحالا

 ارا ناكاذاامأ هباسح ضعنلاجارنابورسالا ىككتسف مارخالادرتت هيلا |لسمراص هنال راسا
 هتنب قعضولايههاستل (رجالا هل هلوق ) ردو اب ز ةققح م !...ةلامالاةرالا قدتسن الفرس أسما تبدد نع
 زيخض ناك اذا لكس اادنع 0 هحرشو ربو ىدعتلامدعل نامكالو

 انذهش طم اذك امهدنع ما .توسأت#ملا تدب ىف عضولا نا ىلع ءانب م أتلادعب كله هنال رحأتسلا تددىف
 ريجالا ىلعامهدلت ءةنو ه2 هنيعلانال ا عار ا ىرودقلا ردو هلوق .

 هرك ذة بوصغملا ف ماو هاك تملا تيب ىفعضولا نود ياسقلاءالاناهذلا نءأريالف بصاغلاةلزنع
 هحارخ ادعت هلعقب 0 اادنعكاللاب زامخما ىلع نامغالو هلوةدعب

 حالا

3 65 



 ) نيعملا 2 نمثلاثلاءرجا) 7 255
 5006 م

 هناو ند اعلام الكل ةريعلا نال مرتم فاصخملاو كلذز وج مهضعد و ىلي زلاةرامع (مصن لقو هلوث) |
 ا هلوق) ىوج مصتلاوه (الا عاشمدنع مصتال هوق) ىهتنا تقولا نمعت ىطاقبالو تقوتلا ىذن#ب
 ( (زوصوتسملوق) ىنمثلاىلاو زعلانرععلا قحرصءيو ةععلا قره ظوهو هضسف»ىأ (كطس |

 -- ب هت ىو

 اةددييس

 ةراحالالاطنا| ىلع ىوتفلاو لاق هيناختا نع ردنا هضمق ىلوتماإ فاضم هنالقاسلا الزان هنال

 . - 5 . ااه و نمرُم

 ىف عضوملاو تةولا ناس نمددال ةيزازبلا نعرجيلا قو ىبلد زلا ناك ةفاسملاو هل محامو بك ارا نمد ذا | خرب ل
 01 3 ا ا ا يح 1 | 1 را

 01 قكانودلانيسن نمديال (هةطامو هلوق) :ملا هدساف ىهق مب: ءالدتول ىتح بوك رللةنادلاراكنسا 0 1 تولي

 1 رحب هتقرو هظاغب فات هنالاوسنج يم ناوةد اف ةراجال فاهربملو باوذأ ةريشعرمصقل هرجأتسا طرح لا 6 ا كيقر

 ظ عوبصملانيباذاالالعتال هعغنملا نا ارك ذثمح ىجلب زا مزح هن و(طرتشر هنأ تتحلا ضعي ىقرك ذو هلوق) ل د ل ترارم

 | ١ ايام ناك اذااعحضلار دق ناب طارت ارديلا قديقو ىهتناهسنجو هر خبصامردقو غبصلاو أ تاليف فو 0 7 راو
 ا ةعفدلاتءاس حا رتلاةرو مضنذةاوا | اهتدضق نمو ةضواعمدقعلا نال (دقعلا,كلمالهلوق) كانك<يلا 0 0ع

 5 ممن اذكو مص املا هكلعملواف دقعلاد_هبورحالا نمءاربالا عدي لاق الرختالا لدملا بناحقىخارتلا || هناي. مةضرر 0 عب
 : لوقتانالاهسفن عنتن اال سدلا.ملارادلا لسو ةنسوراد ىنكسة أر حاجب يزتولاذكوةلافكلاو نامترالا هلو /ىر ةمسقإ 8-2 : 1 0-1 مر 0 01 1 عيلإ م قمع -

 اوال الج ول ىدلا فالك ف اضااك هيون مدغا فسوب ىأد دع اربالا مصبال دان كلام قولا

 | حرج ادعي صاصقلان عوفعلاك بسال ادوجودعب هؤارءاز اق هب وجو بسد > وهنا د#لوق لعأ| 1 103 /ةءهسرت 1

 رادلا مل :دعباهسفن سح ةأرال نكمملاغاو بوجولا ةقيقتح ط رتشتالفةق.ئوللةلافكلاو نهرااوأ] رر م( "طاح تار
 د ناك (هيه لست بحيالو هلوق) ىلب زهلكرهملاتل>أ اذا كراصفاهاض هربا مل عام وا هنالاهملا
 0-2000 بيرق قتعبال-ةلاق ثيحرسلا فاك هلدقام ىلعاعب رغتءافلايهرك ذولو ىوج اهعاست لاقي نارهاظلا

 تناكن ال قو (انسدواناك انبعهلوق) ىلو أ ناكل لاعإلهعلستب ةءلاطملا كلعالو ةرحأ ناكولرحّوملا ل 3 4
 ةماعو لج ؤملاندلاةلزنعنوكيودقعلا سفنب كاش دتناكناود_ةعلا سفنب كل ءالاندعةرحالا تسر م

 ىفيهناىلالترثلا ةسناهولا حرش زعردلا فلوقأو لق اذكك ضدقلادالااهكلعال كلو كلذب || 5 ]..ى انالإو ركنا اهقمقسيهنااراو (مطيرش و اءلوق) ةريخذلانءىوجلزالا عمجلان ا لعدلاعتدل مهجر | كتاتخ ري طاوح ير ..لا
 / طارتشافا,مفامأ ةفاضملاةراحالايغف (ليمتلا طرش ىأ هلوق) ةجاعلل لمحمتلا 1 هيل كام( داب

 "| ءافتسابى أهلوق) تقولا كلذ لق ادوجومنوكيأل تقلا فاضملاو لءقتسملا فتقوملاةفاضالا || محا رز سدو /نوتس جل || عرصتلاءليدقعلا ىطتقع سيل هيفةرحالا وجو عانتما نالئثلاسعلل همزابالو لايلبتلا | كل, از - رت (كقجلا إيل
 3 ةدسافلا ىنامأ ةدعحةراحالا تناك اذا اًذهو (هنم نكملا واهلوق) ةيوستلا ققعل 8 ءلعدوعملا | 1 ل 5

 1 نكمل ابودساغلا ىف هترحا بقت قولا جارخا ىاعسالا أم رهاظو عافتنالا ةقيقحالارسالا بضالف 6 6 (بجتإر

 5 ملاذا عانتمالاامهدح ال سالف ةذملا صعد ىدمدءباهلسوأف ) رادلانض.ق ناسلوق) 0 4 0 الو 1 7 ١ [ةقرتلخ كاذكوورلاالع يتألم لعحافو عبلا فبأتاولالغتسإلا دعماو ملا لاملهو تلق | رند لع ميل عيب

 1 مسوملا نمزاهتلناوحو ةكمتوسك٠ كلذك تقوابذ ناكن اف هل+الاهسف ب غربت وو ةراحالا ةدمىف 5 2 5-0 0 ١
 . | ىارشلارجأتسملا ىعد /اذاامل احلامك نم ىنفتسيو ردلا ىفاذك ةريخذرس للا ةنيسذ انهربولو لاما | دارإب ' مكسافلت ارو ة.فريص معتم ةيلخغلا نالاهاست نكمل حاتقفللا اذ تفل نعزحعولا ذكو هاسشاالالاو 0 جالب ةفاكالب حفلا هنكمأ نإ هعاضل فلا لعرد قرف حاتفملا هلسوإو رحب قاسلا ضق فره : 0

 | عتاناوهىذلا قارشلا ناو تاوفدسب عقو عازنلا نال هناث املا ىلعنا ىسدقملاباحأ اذدلو

 وهو صوص تقو ق لن اقاطماعتام سل هعاطقن | نال تقول | كل ذىفاعطقنمءامل !نوك ى ار طن الو 1

 |ءاملااهنع لازمثتد ور ضرأ لك ىادوح ومكلذ ناكل ءاملامد_عوه عناملاناك ولذاى رلاتقوأل

 ىهتنأ



 ا وتيتو موو ييتج#

 : نرخأت لا لوت لءىوتفل و هتنالالغتشس اللد عاامو يلا لام لثموواسهلثموحأ همزلب نوت 1

 أ أل وب ًاواقرثك او لما ةحابالا عصتال قولا ةراح نا - ءاو ةتاعهتبالو نالىلو تلال ىضاسقلا وقفا ا

 ةيراخما ةنحار 0 ردو ري لئلا ماقرحأتملامزلي و محرم لقأبر اظانلا 1

 | هور أساامامأو ة-عار زلاريغل ةلاص اهل مم أفمهسديأ اوعف ةريلو فاقوالا ضع ايمةوربم تلا ةنسلا |
 || نيدصاقاحارموالسقمموضعبهرحأتساامول' اارحا ماعاض أم_ملع بحاولاف شحات نيغب راظتلا نم

 : اذإو راصد الاربونت قىلاق اضأةنسا ادم نوهعفد مل ءتحاولاف در ناورج الا مور كادي

 | راقع بصغىف ناعلا,ىتفي و هنو ديهريغصل زنمرحا ب" كه ماعرحأت تملا مز ل لارا نودنىلو ملا رحأ ||

 ا ناسهربلالاقو ىبتن اءايعل اهمف فلتحخا اعف فقولل عفن اوهام لكن اذكو هعفاسنم صغو فوولا

 ١ ضصرالا سم علال غتساولو هاب ارمغلا سصغ ىو فقولا ىلو لا راك: | لصف ىف فاعسالا ىف ىماار طلا#

 1 يح همام

 1 الاباوف اقوا ن نعاهوسح و أس رملع موسديأ نوعضاو نم مز ناو مصل اىذارالاق

 نوعفدي و مق قصب اهفامنولغتسس واهفاقوأ ن ء هس هئم مزن ع ةيا# ا لامو طءقتلاك

 0 انو شحافنيغب للا ةرحأ نودالسيلةاميش لال ااوالام ان 0 الادهم ا

 |نوعتسعون اداء !اونامطالا ىقءا ارمشل انوعدي فلأو ةئامورشعةئالث ةنس ىهىتلاةخسلاهذهىف مام

 الاكل او مات ا'فاقو الات اهج جاون عفدمهمزاب وا عانتمال امه غوسا لهف ليلقلائد 2 اذه عدت

 0 0 ناب ةيعرشةراجا نودي فاقؤالا ىلع مسهيديأ عضو نيمزتللزو جال هنا |[ ناحأف 5

 ان ودب ةباسحاو مازغلالانمسهف :رصتو مهعضوبو هيف سال نياغتباعو | ادعاصف ل.“ اا ااهراظت ٍْ
 ا ا “لاو اباهولطعوا هوقو ااا لا نر تس راس ل راتتسالا :

 ىوتفلا لعام ىلع فاتوالاىلادرب هرحأ اوضمق دو عارزالامممدورجأ امو م- مديأ عضوتدّدم غل انامانعلا» 0

 : ةلولم ىلا مهمزا ىف هن داحا هذه فامأو هعارزالر اطانل | نماورحأت سااداىرلا مدع طقس اسغارحالاو ْ

 اهف فرصتلان مرات !انيكقو فاقوالا نع مهيدمأ عفر قععورتلا ماجا نائف احاروالمقما

 | هللاو ش حاف نيغبرا اطغنلا» نمدورحأتسااهذ ب - .ضاسملاهذملا نعمل ”مارا مات مهمازلاو ىعرمشلا هح ولات

اؤس ىعاض,أهطنع تيأر  لعا
عضواعُ م ملع بجاولا هصنامونآ ل

 || نيضرالا نمهنلع مومديأ او

 هتعفتماوذوتسا اعف هةضاسكأن د ءال ختملارحا من اوعفر وابدع ةقوقوأ ا

 نودربان 00 اج اهمزانالف دير اوضيقو ةعار زالاهئمدورحأ امامأو هولطعوامهسفنأب ةءارزلاب

 هده هاو اوه ءضاملا ىرلا ىنسىفميدغوحاذهفاقوالا تاه نيرحأتسملا نمهوض.قام ع

 لأقو نيم“ ١لوذ اذ هواهلم مرح | زلم ءالو ضرالا ن م صقنام ةعق هملعو هل هلل اف ةعارزلاب ن ننس

 هعذانمازحأ اذا بصاغلا هيرامع صنو هيداسشالا بحاص مزح نمىت أن الو فقول عفن الاهنا نم تلعاملا|

 رأت صاغلام زادالو ىل-ةلارح اال ل واف دو لام نمةنوهكم

 م. .ةنامأوراغغلا خم ىزقل اهم :اهفو رح ةراسعإ اهذه لةنورحأ الل .صمهضق|مدرباعا لثملا

 الو ىهذنا عرش ةدعاق تدق لحن ديول هنا ىلالينرعثلا ةممالعل |عبطلا همقف مالسالا شل اةدقفدالملا ١ ش
 |( مرالل نسموا هصوربأ سل د الودع هنال هراحا مازعل الالع محيا 1

١ ١ 

 تذاخا نإ "الا مازغلالا نارهطنو عفانملا عسب ةراحالاو عسملا ىفهيلعاوصن ةلطاسد.عبلا ةيلختو ةءلختلاب| |

 نمهرصءاسلع كلذ ىلع هقؤاوو لا هناوعأو همفكءام ل هحتباسم لماعلل ةبعرشة لا عسب رق نامز نم

 ىوامرعلا ميهارباجشلاو ىناقرزلا دع شلاو ىبودقدلاذز_جأ يشلاو ىحنا دبع زمشلاك ب هاذملا لها
 (ماام هت أ هملا شعب الاتقو ادقوول هلوق) مهريغو ىلبنحلا لا صجشلاو وحر مادجأ جشلاو :

 ااراظن | نال اوناكول ىع لاوحالا م- عمزلد اك ةعار زلاريغل ىلع ُهملا اوس ارد عت مهدي عضو“ اهو
 ةملإ >

 : سدجر ل

 و

 مصعب قلم |

 ىلان زةمدعوبأ ىضاقلا تف ناكهنودس ا ا د وحلا ا 1

 ع



 ١ (نمعملا تف نم تلاثلاءزجلا) 0
 . : 1 3 ا
 لود ل ءضرتعات .-ىدنفأ ىدعسءرك ذا قذ اوم ضوعن عفاذملا ة-امق ساوه امعاو' ل ءلع سملا|

 ىلوأ ناكل ضوعن حفاناا كات لاقول لاذ ضوعد عقاسنملا لعد قع ى مدراحالا د ر ب ا

 |لاقولذ دار, دسريغهنايهداز ىذأق همةعت ن كل ضوعب عفا اة جا ةساوهاتتأو كلت < سدا ] حاكتلا نال

 اا ءالاجواسمالاو ةضحم ةحاشساال كلما أ حاكحنلا نافرمالا توافت ملعفاسنملا /

 (نيابتطل ةءادوأ ا دوأ اهم لمحتما فاوارحأتسا اول تح معلا نمةدوصقملا ةعفئملاءدار 1او ص دش طق | لك هذع

 باحالا ابنك كرو ةصال# | نع ءرد هلزحأ الوددسافهراخالات هلامنا عاملا ناطمالد اينكسملالار ادوّأ هيدا

 دقءنت لهو هعز انملاىلاىذفتامعل 0 يح نال نيةمولعم ة- ءفئملاو ةرآلا نوكح اهطرشو لوسقلاو

 رادلا هذه كدر عاد ةءنتوردالالاو من ترصق ناهي زازبل قوهذملا تلعن امن ةصالخ أرهاظ ى طاعملاب

 | كسول رادلاهذهك ترج لاقول تح ةراخالا طفلي د ةعنتالف ةيراعلا|مأ 20
 لك نك تجارردلاى ذم يركلاكدقعنتلاق م ممهنك عملا ظفلي ,اهداقع اق فلتح : اوةراعاال 0

 كلملاعو ا ب شابا داقعتالا مد عن مزح هنا ن اهربلا ن :.ع4ه- هلال نمثل اى

 لكلو.قلاو ناحالا طاتراالةعاسف ةعاس لحم ا ىقاهذافنو هلءلا لعدارملاو ةعاسف ةعاسئءلدملا قا
 ةعاسف ةعاس عفاناا ثودحولاّةلعلاداقعن نام ز نعرخأت ماو كل ذم هوبمهم الكره اظ ناكن اوةعاس

 هفاضال اهم ادا ءلوصالا ىق فرعام ىلعةراحال ادهقع مثرأ.م # طرشل عم !اق قاكىارتلل لب 0

 ( خا طصام لكو هلوق) نايبلاةباغن هرج هنع مسجلا ىنارتل يحالهمفأ از اا كيو لاكش
 دلك (حنامهاردلاكهلوق) ىوج ةءاكلل ار روس ملصت اهناوام مونجىلا جزملا اذهب راشأ 0
 سكعتبفامقطن و !انكعىأ سس ل ءالاثح هلوق) ردم فصولا نسب طرش براق" 1

 حالا 0 مسام نسب كلوت الط عصيان حصالام لك لاق ناعم الف ىوج

 | مالكه بفو ساكعنالا حسم دعل با انهلود) ةييؤة ج وم سكت ةملكلا ةجواا نال
 | نيعلاالااممف سيل ةضباقملا عسب تاو هلاك ف راوقوان عش لاق اقىوج ةلكتل اوةنلك الا ةعارع بأ

 نابهنعب اننا نك وةيانعلا ىف لاقل طاب وهو نُمالر اعبب ناكلانمنمعلا ل ملص: ولف نييناحمان ما
 ةعفنم اب لئعل وع ؟لاثعل نا زاحاحتتت# لص !!ناك ذاق نيرظانملاب رادنم سدللاثملا يع املا

 اضورعوأ ايايثةرالاتناكاذا مث ىهتناالصأ ده طصتالو عفانملا سن فاتخااذاترا صنت اسهئاف

 لا لم د .كناكف !سلاىالاةمذلا قا: وتدخل ه نال ةتفصلاو لعألاو ردقل !نامبط هرشلاو

 5 لجالاو لاو ضرقلا نيلصأ امهتوبثل نال زول او ىليكلا فالخي هطئارمش ىلعالاز والف (لاوهوا
 "| راشا رافاربلا مش ملاذا هلك اذ هو صرة لاكز احن ناو لاك ز احن نات طرشب سدل 0

 . 1 انيعم نوك.ناالازوحالف اناومح تناكن او لجالاو توا ودعا !ناحي !أهحاحالو ةفاك ىه

 ١ ١ اننصف املاوالخ رهااأ اوهومشلا ضف وعقود 5 (هرحا خا مرصتو هلوق) ىاوعتسال ا ن ءرح

 أ اهعبررج لو ادغاهكترساك ةفاشمرلو تلاطناو (ةدلان اسد هاوق) ىوجةراجا طصتو هاو نم
 0 لطتال هدىتفملا فالح ىلع هنأ ىفهي هلوذ ن مد.قتساو همنا | ن 0

 1 هلوق) ةمئاخ لمتتلا طرتشاو ةفاضلراحالا قكلمتال رحال نا لعاو ةفاضملا ريغ فاك هيةراحالا

 | زو<لوقأو ةماتناكو نعي حاتفااف ا لدياجنا ىلع ىأ رحت م (تناكةدمىأ أ
 هل دس ٠ نعةقلطمىأ تناك ةَّدمىأ هلوق نمدارملا اون مدقمربخخ بصل ادىأو ةصقان نوكتن

 هقلطأو اهكلموحأتملا عدم اليك (نينس ثالث ىلع هلوق) ىو+ ترصقواتلاط ةئرعم اهتوك دعا
 اهريغىفهنس ىلعو عاضل|ىفثال* ىلعهدايزلا مدعي ديهةلاردصلا ىتةأدقواهريغو عا امض || لمُدف 5

 صن ناف فقاولا طرش مدهدنءاذهو ىوتفلراتةاوهو ط.للاىفلاق ه ريغ ىف ةرلصملا تناك ازاالا

 5 :أ فق اولا هتنعام ىلعةدانزلاتناك اذاالا#بارلا ىلع ةّدملا لكى مسفو وز ح1 هس هلع دازوْىَت ىلع

 2ع

 نيو



 ةتساشل 1 دك سدا
 ١ | لطباماسلا 0 0 رانا هأ هتاقورس هن 0 4 ا.لاح#لرمعالرادلات |

 ١ ع 0 000 00 0 ىوج 05 ١

 || هلود ( هنانعةدسأ افلا 0 ا ةمهلا نااننباملدقعلا ن نالطد قرثؤب الهبالطتو رمملا طرش

 | ىناتسهق هومر دع اند 9 انا وق لن تع ناوةوقب حرص: ملاتاو (كلوهف كلم ةتمز

 | اهنالةيراعو يف هتبه عض ملاذاو لاس | ىف كَ لقلامدعل (امهدنع مصب الىأ هلوق) قرص

 | ناسبلادباغ فاك مصالاوعو (ختاغ وي ىلالافالعخ هلوق) عسببأنيلا نع ىوتج عافتنالا قالطان ِمَضَنت

 عجعنإب اددنو ا رنالا 0 ارتشاو لا دأ ا .اه اهنا ىلعءان ىقرلازا اوه ف سوت ىأ لوقف ىتفل فلل ان العا

 4 0 . اراد 0 3 | مدع | مصياف نامزلا فاضمن لعل انا ىلعءانب ىكرلا ةعص مدعي ام فوقو هدع

 .. نإ 00 30 أ ارش ايل طمتال ة هلأ نات 1 عاجالايزوحكل املاقدرلا طرتشاو لاحم اف كمل اد>و ىتمهنا هلصاف :

 د ا
 4 - ا ا 1 م ل م ل 00 طرشلا لإ :

 00 و هه 0

 0 ا 0 دل هر ى 3و المس نع لسلك واسبظ رولا 7 0

 0 7 قو 0 ا 0 ا ولا م ام مْضصمَعْل ن نيريقتلا فالخم ةمسقلا لمدتصعا اًشموهذ مخ طةفدح اول تم ناانهدار 1

 40 7 و ا هو الا قا !!لوصح ناهءلع ليت لونا رع ا (امفعوجرالو هلوق) رحب

 ١ ل كهوف | لوصح هيدار االاقنان نكعو هلوصحي عطقيالف دل زثعلل اقالخ ان دنع بح - اون سدل ىلاعت هللا نم م قطف 0
  1بهاوال لوق ]افةق دصءإ بوهوملالاقو ةمهتناكسهاولالاسقف انتحار للف ىأ ل اوُمَل ايدعولا ١ ني 50 ها

 <لإ ا 0 | ةعد مطل ايدصقت دق هال هبادلا ىف هراتحاو ىنغىل !اعءىقدصت اذاام لعشت هقلطاولاق هيام عءردخ - 3

 هير لج | منال اذه ىنانب نيدنغ لع قدصتلازاوخ مع نمد نانو يبان الق كلا عةرتكل حا ظ كل 8 ا 5
 1 2 1 فى | 1 ا . كاهل
 | وهو عج | ىلع نيينغل ا.هوعنمو نريقفلامهو زاحاىت - كلذ :لاحالا هن اقوهمف اوربت مل هدأ

 دي : مو 0 1 لإ... عام ت81 .| كلعالو ىلا لعدقدصلا ف حوجرلاكل«ناهسايقف ل بق نماندبام ىعريغصلا عماسجلا ف روك دلل

 أ + 1 ارسم وحرلا

 و هوس 0 -
 لكي ل ١ 6 1

 0 هند ٠ | عل ا هناك ناصح
 0 ل 0 ياو اح باد“ ا ١ طا 0 15
 تا ا يي ل يس ع ا

 معا, وا ترجب ةعمو ١ ةغلدملاترخآو برعضو لق اين هد.علادرادلاترحا 8 صااقو ريحالاءاركىأ ةسالل م هاةغل ى

اهيراش ذأ (ةعفنملا كد ملك ةراحالا ن كل لوا نال ْ
 | ىلع ةمّدقمن ابعالا نال ة محلا مدقت ةتكت ىل

 سدل هناق حاكم دلا فالذي ضوع عذاملا كلغ ىهلبقو (خا ةمولعمةعقتم عبب ىث هلوق) هبأذ دع عقانملا 1

 ١ هموإ 000 - | ىلانأ: لال لدم لاق,الووؤمانأ 5 تاعفقا ىلعرا لات ىرشعا لاقت . -
0 

 هر 1 / مع :- ىف عقو هيأ 4 ل ىزال هلهارحا - اود ن عفاف :رد لجتسي هنا عقلا هجو هعب رشلاردص ىش هاوح ىف أ

 نوكبداق كوجتة الا رأوا تارالا نع ىر لو هيلع هللا ص هللا لوسر نأ ل سم 0
 | / طرشبةبمالر طخ لان حراشلا» تا لوح ارىوج ضوءريغل تك .اعةسفانال ل خرط م (ضوعا

 7 رد هلاو رردلاو ةيانعل اىاكك. حلا قاطم قف كارتشالاب تك" ار ١ اما اطمال ضوعلا

 ةعفذملا نود هحامال |كالم هل .اغم ىف اندةعرهلان 34 اذهلو ىلبز صوعب عفان اهحا دساوهامناو كلهن

 د - ورمل هنال طقسا عفانملا هبا ةموناكولو رهملا طقس اللودلا ل. نمحو جادا تايد ليل
 ْ ع ادا انء ىلا زلا 0 لاق. نا ىينابلاةياقزع هال راكع افتنالا |

 7 هم



 (نمعملا تف نم ثلاغلا» رحلا) ا
 ا 1 .تغوسمم فعدم مس م

 ارردلادح مز مهف 0

 ا باوصلاف كلذ" سدلهنا عم طرمثلاو ىلا مصت ابئمانرعم اًعش هضوعت نأ طرش اراد بهو اذاهنا ا

 |لعبم الكماقملا اذه وان هو ع هنوك مزاح ال هلعءدر ان الراركتالو ىنالا قشلارات نات اوجلا ىف

 | لاقررد:دسافلا طو رشلاب لطدتالامال (اهاكروصل ا ىفة ملا تكحدل وق) هداز ىضاق ةلكت ةعجارع |

 ىواتف نم كلذر عاف اك ضوعلا طرشد ةمحلاىلاةاب ريغان وكم ملا دسفت ىتلا ىأ مالسالا عش أ

 نيترماوث لوح لكى اسف عطقي وااهملا نسح وام عنا طرش ناهروم ةككلذو.ريغو ناضضاق |

 طرش حاشا ضءب له> لب ضوعلا طرش ةلْزنع بودل عطقو افناحالاو جماةلقفن طارتشا ولع ْ

 اولمعمهناكف قيقح ن ضوعانوك ل ناو هللا ف ضوءعلابامهجمشل موب اهعافتنالهناكو راةةغاوهواهعمأ

 ملاذا هما حتال هنا ضودعلاب هريسشل تهاوال طو رثملا عفنلا لص ىتهةيحلااودسفأف نييشلاب همف ا

 طرشاذا امأو باكل ا ىةروك ذملاطو ثلا فالخناذهو قدح ضوعن سدل هنال هيْدمَدلاه < لوهخ ا
 ةيوهوملا حارملا ضران | نم رخام بهاولا ىلع قفشي نا طرشاذا م ةشحاف ةلاهحالووغ اضوعأأ

 اذه موهومجورخلا ذارطخلابةسهلا قءلعت هنوكلداسقلا نار هاظلاو هءاو-رصامك اقاطمةدساف ةسهلاف أ

 لمع لع ىفالا لمعي الهنال (ءانثتسالا لط» و هلوق) هداز ىوج هركذ اذكى و افلا تكن متمهفام ا

 علخ او حاكتلاك لام ريغب لام ةضواسعم لك ىنكسح ا اذكوافصو هنوكل لحلا قلم الة هاو دقعلا همف

 هنالةراكلاو نهرلاو ةراحالاو عيسلاك ةيلاملا تاضواعملا فالذم قدعلاو ةقدصلاودعمدنءحلصلاو

 نودلنا فو ل#!نودمالا ق زودت ثدح ةدصولا فالختو طرسشو عسب نع ىببن مال لاو ةالصلا هيلع

 لّوالا فال لوغُدم ةمه تن اكف قاب ه.ف هكل منال ةمفاز ونال ثدح اهههو مث لح اريداذا ام فال

 ةماعلا طورشلاب لطبتال هاو لوهحموا ضء:هنال (روداارثاس ف طرشل الطب و هلوق) رحوىار

 قاب ىتءمانهرئاس نوكي نا عصنالو روصلا عج ق ىأروصاارئاس ىف هلوقو ىو لاق ىلن زورد

 لطبو هصئامىن.علاركدلوقأو رودلا ضءب ىف طرمشلا ةعص مزاد قاب ىنععرئاسدم رأولهنال ىنعب ىبتنا
 هلوق) ءانثتسالا :روص ن« لالا ادعامرودلا قاميداربهنال هّدعص نم عنامالو ةقابلار وصلا ىف طرشلا

 . ه.5 فالح ىلع سلخ ادعن واودرلاب دنريق ه>و نم .اًعودو ءاربا هيلع نمم نيدلا ةمهنال (لطانؤهف

 صت* قءلعتلاو ل_سوافرصدقعخاسفنابجوأ اذا الا لورقلا ىلع فقوترالق هجو نم طاسقساو
 نمتاطاقسالاالو تاكيلقلا قيلعت مصتالف قاتعلاو قالطلاك اهب فاح ىتلاةضحملا تاطاقسالاب |

1 7 00 0 
 , هصنامهداز ىزعركذ دةف بقع تم هع رئلاردصه لا هقىسوررذلا هن

 0 ا
 ا

 اهدعبام وه ىلع قتلءملا نال دقت لي لعب سيل هال عص فصنلاىلا ىدؤت نا ىلع فصنلا نع
 نءناىلاةراسثا اهب ف لحي تلا ةضحماتاط|ةسالاب صنع قل تل او مهوق ىنوهريغو راس هابقامال

 ءاربالاو ليك ولا ل زعو نوذأملا ىلعرحتاك طرششلابقيلعتلا لقال ىأ اوءفلحالام ةضدفا تاطاقسالا
 ىهفىرع رعانممال_لاوةالصلا هءاعدل أرقل ) هداسعز هد رواو هنامح لاح رم هلوق) ةيانع نيدلانع

 هل تيهو نك ىرمملامالسلا همل ع لاقو ىتمء ثاربملا لدسوهف اعيش تقرأ ن هاو. ةرثالهنامو هات هرمتط

 أةراقتلالوق هعن ونادارع سدلامما-مماوروصقلانمهمفام قال (هيلعدرت رمملاتاماذاقهلوق) رح

 طرشن هلرمملا ىأ هربع ةّدمهلرمملا ىأ هلهراد ل «+ ةعبرمثلا ىف ىردمتلا ىا ىهو ىناتسه قالا هحرسشوأأ
لا تاماذا هنئرو ىلعوارسعملا ىلعرادلادرتنا :

اننابح هذه ىراد كتر لاق نايرمملاوالر م
 | تماذ

 | ةماهاجملا اك هتئرووارممملا ىلعدرلا طرمش ىا طرمشلا ةعيرسشل !ىف لطبو ىتئرول ىسهف انأ تءاذاو ل ى-غف |



 اخ ( نكح .مالنم ىلع)

 تفر "نهايتك : دئاو زلاتداسعل الاوالصاهرثا نالطال ليةتسملا فرثادقعلا لع بترثدالن !لصالنمزمسفْلا مهدارعإ لاو 07 ا (لصالا ماخدف نوكيهلوق) عنمريغ ن ع هلوش ءاضقل ادعبهدب قكلهاذااعق 07 ١
 ةوموإل تعديلا | ا حوجرلا عج د(ضيقلا طركشد : ال تح هلوق) نيلوصفلا ن نءردهع .و-رب تهاولا كما هرإوتملاه|دقنملا ا
 تدب 2 كل ْ "اضقريغن ضيق :لادعب بيعاابد راف الخ |هتاطم هعّثان ىلع هدر بها اوللو محامل ره ناكل لال ا ىف
 بهار | 0 لا ام | ْ نأب عا بلاك عوجرلا مصو هلوقو هرم: و 7و !قالةمالس 0 ىرتشلا قحانالا

 ا ضومراب هب وهوا 1 0 تلا مس اطيز بحلب | اراست مك ىأ 3 ان ىلع »ذر بهاوالو هاوتو بهوام ضعيف عجر |
 3 0 ْ ةلاك الاو 00 اع 00 جرب هلوق) هيما
 *ادش اةهر لحرلور_ 0-0 ام 0 0 نع رولا هسف 3 1 صدق :
 كنوز 0 0 0 4 أ ىف طرعش ضم 0 قح 0 |و5) ةيدامع نعد

 ا تنعي (قرلإ 0 ع الط تو هلود ه) هذان ن٠ ناو ةلطم ىأ (سا فءوت) نعد تبهاوأ ينم
 ا ارب 0 1 ةمهتناك ل هحولفامولعم ضوعل ا ع امنا عسلوت) ه ةللاليترش ةممقل الم_:كاهف

 6 0 ك2 ١ هلو نإ, 14| ا ناد ضوعملا لاقو فل !ته اولا ل اق هردق قاغلت او ضوعب ةمملانااسةةةولوءابتناو ءادتا ١
 ع ا 0 (عو سلو | عجرت# هكلاه ناو د هلا ىفع جرو اهنا ضب .ةءاشنا تداولا ريخ دعا ةيللو شا ل

 0 0 *, || هاوالو هراكت | ىقهل ىوهوإ لو لاق ضوعلا لصا قافلة اوأو كلاما بو هوملا ةعقن ىأ» ءاشنا هت
 فرار 00 3 ”ةياقتول 2 ْ كيمو عوا كوخ انا لاند عوج ادار أولو هاع ئدالو 2 1ممسمولو اماةزناكنا ءوجزلا ا

 تل ل | امرت ىتلا ص رالا فقا اولا تهووأ ى همانل| فاقوا قرانا بهار وتلا للاب

 ل ل | أزمرلاو رسلان م اذخأ ىوج عيبلاكحوهفاضوع طرش ناو زحل اضوع طرتش مو اهي لادبتسالا ٍْ
 . نمام هاشم هذا مصل قودرتف ؛ءافلاو (ةيقراار اخو تنعلايدرعق هلوق) ةريخدلاو

2 0 0 
 م 0 5 ا طرمشد هما نالالم 1 هنود هل لوح امثناك ءاوساقلطم ىأ )ع ويشلا هلط -الوهلوق) قع مالكلا |

 "فر , سلا لاينر ٍ درااو ديو رلارام ىف 50 ؛أ فالخلاةرهر يطد 5 وردزو ىجفاشلا مامالا دنعءاهتناو ءادّكا ,ا عدي ضوعلا .

 م ا ا داع لازم عنا عوجرلان الطب ىضق (4 هلق ةدعل 0 دعو ض.. هلال مف نأ“ 3 نفد
 داامغ 2010 1 ١

 كدحأ| 0 ع ةماكي وسب ْ هلان راكع انبلا مده متءانمل |تدس هاو ع 1ك المطار ةنوغو .ًرادلا فى بولاك عوج

 جوهر 0 لاف 1 1 عناب ءلا ىرمشملا مصاخو رام 2 د مث مانأ ةث الئراس كار ةمعىرتشا اذاام فال ا /

 ةنابثلإ 1 .فلاذه عب 7 : راسخ اةّدمو ىباتل ار نادرلاهل سدلر 0 مى ل درا فدل ماما الطب أودرلاف

 فى «كاو ءا ك0 1 ا ند قرغلاهحو و هاذ | :خعشنل هن دو ىف اه ة- ةايراملا هّدهو ى © |تلاز ناهلوةالارردلا ف ذاذك ةيقان
 انا ا

 هلجالا رب الاو هل ٍْ ههاشاو ءانم !|لاو رفالع ! تطانارعأ اخو اهاوز ققح:1دمعلا قى ا ناعسربلاو ةيهلا ةلع ا
 تا طر فن مو) 656 + ا هتسوزا بهو رلاعلكش يارا را 4 باالمنمث هلاو زدعب هناقمل مهوقالذا |

 7 0 رس
 ر 00 هع بهو ا هحو زال همه[ هلم سم نم عاملاذا ه - !الينرشلا فاك تاوجلاو عوجرلا ى> دوعب ال تيح امانا

 1 ا اه: 2 دوم 1 3 اهريغف هفالخنراقم
 هل كس م

 طعن( 0 طرم# 0 0 : ةقلمتم رصفلا اذ ه فوروكا دما: ل د لا * امهريغو قيلعتلاوءان 1 قمل بصفقأ ْ
 هاد 1 ١

 5 00 ا 3 | هلوق ن مفنصملا هك ذامدودارأ امهريغو هلوقو ديانعةدح ىلع لصفف اهركذ قا ملا نم وب هاب

 / ه1 هيل 9

 ضوعلا اهربشب ةمحلاداوأ نا هنا, لاكش هي م ءأهلوق) ىوح ةفضاك ةقدضلاو ْ

اهنعهضوعب ناهيدارأ ناو طرخلا لط ط هل و5 ميقةسالف نارثاح اطرتلاو ىلا
 ْ ةيوهوملا نمعلا ع نماشش 

لو لا ىشلارا ةةغرردلا فلات ىلي زارنم ايش هياعدرب نا ىلع هلو ركذ هنال مح راركت ى ىهفإ
 أ هلوق ةو

 | اًمدشدرب نا ىلع هلوق نان ىننعلا باحأو امولعم ضوعل ناك اذازوامتاو عونمم نازئاج طرشلاو ىهفإل ٠

 ا نوكمالو اذر نوكين ازوعف# هصوصت ظافلابوهامااضوع هنوكن الاضوءنوك نأ م 2 الا قو
 ا تامزات لاغ تا هد نارياغتمامهنأ كالو ضوعلاب بر صتف ابنمائيْش هضوععب نا ىلع هلوقامأو اًضوع :



 (نيغملا تق نمثل ءزدخلا)
 - هل

 لوةفاهدع زمن رعلا عهجوأ ةس< ىازلا وف (لاءاملابست

 نحل

 5: نااهق> هلوق) رد رو

 مق اهذهو از لوقو نون . نمم-مموأهرصقمفازهذ- -هلوق ن مم-منمو ىاز ل وقد ن نمم-ممموءاز
 اني ىلعوبأءرذاذك ءامل !اددشدف ىزل وق ن م م-بنمو نيونتو فرح ىلع م 1 عا

 ةيحلاةلاحرمتعملا نال. ( (مناعج -ر 2 م هلوق) دودخلاو روض ب اذ نردعل 0
 تأ :اكناوج ٌةزتلابطقسالف

 اذكو ىعل زةنانالاندوعا الو عوج را طقس لص>دقو نيوعلا لوو ةلصلاهدودقم ناكهلةلملحا

 باقتتالو هضرع ولو .دأو مالىلوملا مه مصت ال(ع عرس 5) ىل ىناةسهف ىنحا الو !اهجوزاتيهواذاكحا

 1 (ةرهاصملا,ال هلوق) ىفاك- 7 نءرداذ لسف هبوعاهقتعل معو هنومدعبأ اهىصو اولامارو جل ريالذا ةمصو

 9 مف عوجرلاه] ترثيف ضوعل اهدوص#+ ناك ا 0

 نءرح وا امسذرإو (مرحم مجر مل وت ىو كلذك عاضرلا ه.مرخان ار وصق همقا

 محر ىذا بهوول هنال هلوة) ىبتنا عرفلاو لصالاك امن حارف أكن اكو لو ىفاةسهمتا اىفنكل ] طوسمالا
 هلو5) عاضرلان هداخأ ناك اذاعلا نادربالف بسنلا ةهجن متناك ام همقنالا هم رخاردارأ (مرحربغ'

 | هيلا جاتح | اذاهل بهواع قحأ دمعلا نا للءادب هجو لكزمس» رقللا مف عق عقب 2, ًآلكإملا نأ ال (هدنع عجرب 1
 ظ عوجرلا عنك تدقوام مال هما ن ال مصالا ىل !ءاقأغ ةنااهق عودرالو بهاولا نهمر 2 محراذ د اكو لو

 : ناكح ناو عوجرال قدع. 0 عج زالتج دنا 4 ااهسرق هرعولو طوسام أ

 1 ىذجالو همخال بهو ةيناخا نعرمل |قوماما اء ادنع قتدعوأ تاكلارُع

 | هلوق) 'رردلا نعردلا قت ةاكمس ةءالام نيعب امش هل ارةو ىنجالا بيصن ىف حوج )اهل ن اكءاضنقفا اًمدش |

 ولعت نامإو لول عقيشأ 00 انو (لوالاف 1 و فسوبوبأ لاقو
  هتحاحن نع لضف.لامهي ق>أ هناىرتالا دي 2 !كلمودو هحو نمدس.ءالو 2 .ةراثال موهو هحونما

 اةرصاق هللا نالو كتاب مزاتالفا هبمق مزاة الو الا بناجارابتع امتعابوامجسف مان يساحلا دحارايتعابف |

 ْ ا ا حاسما (فل>الب قدص هلوق) ىلا زاب ةمدحاو لكق حيفا

 سسلهإ بو هوملان| بهاولا فاك مهذه تسلا ما ركذملا فا هذ م ىهسهاولا لاق ناقىد ذل

 مارق عرجيسلا ودهن ادودقملا ناكف امزالالامسسنلا |بس ىعدا هنال كلذ ىعّدااذا هنأ

 | نعانخثلقن (ةت) لوكلا,تشاليننلان اىلاوراشا ما هبا ةردز تلا نام هلو كف

 | هل كالمادعر نوع ماهتمضو.قملا نال عن ار انو لاو ةدسافلا قعوجر لاحت هبا ىنامسهت | ١

 !مهريغب مصبألعوجرلا تاىلارم ممالك او(لاامبضارتب هلوق) ىدامعلا نع ىبتنا هلق عوجرلا

 ارردلا فام فلاخم :وهؤ ىف اّدسه3 ةءورهىق ءللالن :اكولؤؤكح الان سلا كلا

 3 نا 0 ةف ةحاعلل ل كد هاف عج رب نادلاوال ةعب رشلاردص لاق هصنامركَو ثيحأ

 4 |ملل كلمت هنافهلوق ن ءولةغلاو اشنملطا مهو رهوأتلطماندنع نبال هواهف عجرمنابالل

 1 0 ارامل هنالامو مذخالاهلزحل ب بالا تول تح قاف الاىلا هتحاح ىنعب انرك ذام هدا ارمناقا

 ١ (ىاحما سوا هلوق) ىبتنا عئاومل ةلج رم دالوا ارق ناريغو ناخيضاتك انثادع م رصتا فلاذع
 1 عنج هل بوهوملاق ءقحب بااط ن ابهاولا نال ءاهو هلصأ ىف كو 00 ةعمرالا

 5002 ,تدأ اوالاس رقهالوم |

 حدس حج همستم تم ع ا

 1 عنجربالا ذه ىلعف داود أو ناوثلاهدارم ن وكت نازئاجلا ن مدأع افتهمدعودوصقلالود- ىو 01

 3 ءاضقلاب لصفلا : 0 .ه ىل_ءف ضوءل|.دارم نوكحب نازئاجا ند ركل

 ىاعتلارودقملادمنأب ةبانعلا و همقعتو ىهؤلاوها اوأط+خدملارءاهولا رغما ف لاق رردءاضزااوا
 كلهاذاا ذكومإ وهوق) ىلب اب زك احنا ىلا ةحفارا ؛ادعب ناكونو (هلبوهوملا عتصامش غن هلوق) اطنع سدل
 ِ انتوهعم ل قش الف : الف .هءاع نومهم ,-غن اكح ضرقلا لوأ نال عن الش ا اضقلادعب هديىفا

 كود ( ىليز هيلءرارقسالاتا و2 ى 221 |[ دش ثدى مادسلا هرك ذاع مس ماله همنا /|

 مدع



 م (نيك- مالنم ىلع) 1 3
 222222 م

 | ىتشإ هك امه تناك نال هلوق نمدصالا ع نعقمساملاق.ناّقد ىوج هصالأ اةرامعيهدسقت

 ضب وعم هلانال(ضوعب ملاع عد -ردهلوق )درأ لواطو رمش م ضوعلا ن نكملا اذا« ناسمضلا مدعدسق»نا 1

 يتئافل د (هسض) ئراط هنالع و. 00 -واذاف عنام

 لعلدللا 00 6 لاب طارتشالا 1 ااات تروا ةقلامهذلا ور

 | هرال (ةنلا ورخ هلوق) هلمأتف بهذملاعو رف قالطافلانعال ىتحملا فا فذثنمحو ةلطهلددملا

 . هنماهضرق 0 امثمهارد نان ال بهواذاام لهتف ب ورخلا ىف قلطا هضقنسالف بهاولا اها ب5: لضح

 || اذاالا لالا هاولل عوجرال هناف هاب وهوا ام هواذا ام لهو ةمناخاكالوتسالا مف عجرمال هناف
 ١ تلاع !ااهبع قدصتول طم فاذو طو دم ضارتواءاضقب ناك ءا -عود>رلا لو الا بهاولإو ىنامل اعحر

 00 نكبر عوجرا ق>ودي دج بس هيلاداعةنال ع جرب نالوالل نكي مل هنماوعابو ا ىناعلا ىلع

 قاطاو عوجرلا لواللن راك مسغب هل نوهوملا كله ىلا ثداعاذ |ىعل ا|ناهداغمو ىب منا عج بالف ثالملا
 0 ١ 2 انهل بودوملا ىعتواف هجو لكم جورخلا ىلا فرصن اة كلما نع جو راف

 : 3 | تخدوإوا لاقو كلل | نعب ورخما مدعل دعو ةفينح ىلا دنع محلا ىف عوجرلا عنتجال هناواسحمت تراسصو
 نمر ات 1 هعتملا يده. نءاسه<ذاذكو عما رمش ن ءىوج ىلاعت هللاىلاهك_ام: نعت جرنا ناله عانتما

 فهو 0 ْ لوأو اهعرغل هالوم هيهوق أطخ ةناذح وانيد هياعددع(عرسو ى هل رءرد عود رلا ع :ءالنارقلاو
 تاس ا مامالا نعةياو رود دنءةيان لاو نسدلا دوعن الو 0 عجرول ثدي: او ندلا م 2
 عي ورح | ىرتناحاكش لادو» دياور ىفو لاق ةمناخما ن ءرعلا قو عجرم اهحوزلابهوول حاكنلا دوع لا

 ْ قدصت 0 ءاو هحرشو ربونتاقافت | عوجرا لذه ردك”ريغ نماهذولو
 5-5 1 تاهيذ (-/ | ىلع ثلاثلا هءقّدصتولو هصنو عببلا بن احق ىنغلانو ةقدصلا بناجر قفلاي: ديقماوعيب و ةمملا

 م حسو أ هلعلهداز يزرع لاق ادب دج كلإ هاذه نال لوالا عج رمملا :غناك نا هنمهعابوز اريقف ناك نا ىفناثثا

 د 1 3 36 كور .: هنقعتو ى-تنا اعلا ضع طم ذك |ريدجاس- نوكمال ةضاهقدصلا ل دن ناكو هنالر لايت

 6 0 : نء«كللا لقتنا يهاوال ةدوهوملا زمعلا أ فوهوملا ةبه فنا رردلا ءالكح فى أ. سهلوقب انش ان

 5 “8 اء, كنا أ كللل :داعاو مق هن :ان:ادرلاوا ءاذقلاب عوجرلا فالك هضيت ١ ا ةئااذشو سهاولالا هلروهوملا

 ع هزل نر ْ ركفلا دق تارا اوءالعأ اض.نعىْزد ءهلاقام طقسق لي لج برس 4. .هلا ناك ش الف دتمحو مدقلا

 ةقدصلا ىزع لعف ىأ هلع هلام نءرخ !!قامهشلا ا اًذطوعسسلا بئاحف ىنغلا د.قك قاسفتا

 زال قامو ىوتنا صوح ألا قيلت اج سداد روز دكا 0 م-مطعم 0

 6-6 دقعل مسف ضاق مكحوأ ضارب عوج رلانا نمالوا 0 ععرفمهضبق طرتش مف ملوق
 كإملادوعىفال كلما لاقت "اى ريتع انا ضيقلا نأ هل.لعت هملع لدي مدس هلال اعل مال
 نا ىلع*ب ةمهلاو ةقدصلا| نمي ءامعلا ضعن ن نمر عاما كا هكر ةنلا نا مد او رهظف ىببتنا مدقلا

 اهحورخ لعح ثم>الوا نا .سهقلا هرك ذاماضب أكلذ لعل دي اسمو هكريغ ىزارت>ار ةفلاب دينقتلا

 4 هاو عمم اننا انو تورو ةديوو هسا فاول م امام وقوم اكن

 وهام ةدفكوخ دعب اناث رك ذ مث ىبتنانمعلا ل دمتكه هل و هوملا| كالم نءاهوو هق نصلاو قاتءالاو

 عجر ناو ة.دضالا بجاو نعةمهلا يذ فكي لهران او ىهتنا طم فاك كلذ ريغو "ارش .أةصووأ | أ تراواةمببىناثلا بهاولا ىلا بوهوملا لصو اذا ع.ربال لوتالا بهاولا نارك ذ ثيح كل ذ نم حرصا
 | 1 نال (ةونعس هب مدعك هلو ) ل هاظا او هرأ ل بهاولاابمف

 : ديسلاو لكل كرمي :ناهلاذ كو فصالاوأ لك !ا!قوتس ن انعب ريخ لكلا نعوجرلا قح

 لس ارو تعمل |ناك ةامهني ثراوتلا ناب رح ىلل دب ل صاو.لا ىفةرارقلارماقن اهمال (ةيجوزلاهلوق)
 هش ااا ا ا خذ 1 حسم

+. 

 هن , هال



 (نيعملا مف نم ثلاغلا ءزجلا) 111

 | فلاضمم ةقدصلاو ةبحلا نين قرفلا مدعف رصوهو ربل ىفاذك هده ىف ع جربنا مهتم لكل لد
 | نا ىلع انهام لمس ناالامهللا 43 دص| منال عوجرا هل سدلاريةف هل بوشوملا ناك اذا هنا نم هانمدةأم

 | هناىلاريشب (هضيقفهلوق) ةبهلا نءازاحم نوك_:ذئنحا_.مال ةفلاخلا لو زتف ىنغهءلع قّدصتملا

| 

 || ىلع ل دفاضوع ىعسناودي دج كسل هناداقأت زارفالاو ضمقلا نمسا ف طرتش ام ضوعلا ىف طرتشن || لو

 0 #88 00 5 8 : «ري | هلامنمريغصلل بهو اع ضوعب ناتالل زو كالو تاردسقملا قف هفجنمب وهوملا نمل ةان رومي هنأ ينير تل يب

 ًرجاتلادعلا بهوولو لاقرلا نعردلا ىو ضوعلاب عوجرلا بالا ن ادفي ضي وعتلا نالطب.للعنلاو 5 0 0 اع هلامنمهلوقو ةيزازبلا نعانضش ضروعتلانالطل عجربنا بهاوللف ضوعناو أ نيس كرو ,. هروب
 3 ْ كماذاف هلهأ نم سلوهو ع ربت ةمهلان الرهاظد.علا ىف ههجوو ىسوتناخوجرلاامهنم لكل ضوعم“ ناب 10 : ؟مو

 : 1 تدوم لا علع ىتك شر عتلا نال ضوعلاب جلال توفولا كد اناا وجراح فلو اج”( 0

 4 هر خ6 ْ ناكحواو ىتحلا نءرد ىوجرلاو ةهاىق نيءن مهاردلاف (مهاردلا كل: نممهرد ضوعلاو هلوق) 0 0 عيب
 : ندقعىناكناواضوعكلذ نكمل دح اودقعىفناكنا عبجلا نع امهدح |« ضوعف نّدُش بوهوملا

 دةعلا فالةحخا نال ةناو لا -هاظىق ضوعو فرخ الا نعام_هدحأ هضوعف نيدو أ سلع ىف

 |طوسدم عنصلا اذ ممعطقنادق عوجرلا ىف هقحنال ه-ضوعمث قبولا ضءد تاواهطاخو اةيوهوملا 0 0 536 بايثلا نمايوث ةبصولاذكو نءطلااثداحهنوكل ابةءاضوع طص, ةطنحلا قرقدو نيعلا فالتخاكإ] يدخر ٠ ”اهتمي .” "تاير
 مناد ضوعلا لود هل ىوهوملا ىلع هل عوجر ال مهعوجر دعب هدورمت نمخ اذا ةيملاب هملعدوهشملاو 8 9 0

 سدلهنال عوجرلا عنتمادلولا هبهوف امه ادح |تدلوذ نبّءر اح همهوولو ريدقلا تف عوجرلا هلف مونمذي 2 5 0 0

 همّدق روف وأ وز نم اهنوكهدالولا دست” نمديالورحلا ىفاذك اضوع لصف داولا ىنعوجرلا هل ير 000
 هلوق) اهنعهضوعيل نازةدلو لاف عوج رلا عنتم اهل ب وهوملاديسلا نم تناك ول ىتح حراشلا نه 0 0-6

 7 هيي

 1 000 سلال لسوق قلب ردسلا مذ نع مصلاو عاتخاكهنم عجاك تعمر بر -ت 342

 ادنو | دولا لععجربالعربتملا تءاؤف) قرد عوج لا حى مخ هل لس ضوعلا نالالوأ هل ضومرإ جر : ا

 ناو هلوق) رردزثاحكلذو هماع عءوحرا ىق> طاقسال هل نو هوملا نععربتمديال هضوع ىف عجربال 0 . ل دير ل

 هئادابرعالا ن وك ةمزالملاو سدح ار ناسن الا هب بلاطن ام لك نا لصال او هلمؤ اع لصاو (حلاهيهرعا ا هر هير:
 الجر نوندملارمأولف ذئنحو ةيريهظ نامضلا ارش اذاالاالفالامو ناهذلا طارتش ريغ نم عوجرالادلشم هور كاري كعر

 ىرادءا:ب ىلءقفن !لاقولام لدصالا نءجي رخو هيلعي وجول نع 2:4 ناو هيلع عيجر هايدءاضقن |
 هل ب وهوملاعجرهلوق) ةيناخاةلاةكن عرد عوجر طرشالد اممف عرب هناف ىنرتش اريسالا لاقوأ 3و 00 8 0 535 - 1 5 3 .٠ ه4 -ه ؟ع - ل 33

 هردقب هلع عج رهضع تاقاذاث هلكبوهوملا هل ل بلالا هعق ديل هنال (ضوعلا فصنب بهاولا ىلع <. 0 .- ىذ 3

 قابلا لطب ةممل ضعب قدتسااذااهلمتصاوفاما ةمدقلالمتصالاعف اذهورردتاضواءملانمهريغك || بي ريدا هع
 هتكلماقياذكف هادتبا لكللاضوع طصيهنال (قيامدربىتحالهلوق) ىوج ضوعلابعجري وأ (م..ي ”6قرو كسر

7 > 2 

 ةلداخ طورمشا اما طورمثملاريغلا ضو.لا هدارعو ضوعلا هل للالا عوج لاى هققح طقساام هنالربخت
 نمرردلا ىفامو ضوءملا نم هل. اقام ع جرب هضعد قا اذا ةياهتلا نعرحي لد ملا ىلع لدملاعزويف

 تبهاو الذ ضوعلا ع.ج قدتساولو هلال منرشلا ىناكض وعملا نمد اوصضوعلا نمهلب اقاععجرب هلوق 7 <«
 ةصالخ ةلا تداز نادعب قدقتساول ع.جربالاك ةكلاهتناك ناالة عاق تناكنااهلك ىفغ-جرب نا 27 مرو

 ىلثموهو اك-لاه ناكناهلثعو اٌعاق ناكنا ضوعلا عبج ىف عج ربنأ هل ناك ةبملا عج قمتساولو
 1 هلم ىفام ىلع ةراغلا ىفام لكس ىسدقملا ةمالعلا لاق نال |ةياغ نع ه>رثوربو'تامعث ناكنا هدعقب و

 ا ىهتنا عوجرلا نمهعنامةدايزلا لعمل ةراغلا قامو عوج رلا نمةعئامةدأن لا لعج هناف ةصالخما نم

 | نككو كلذ ىذتقي هبرادع قالط ا ناريغ ةعنامريغةدانزلا نا اص رص دشامةياغلاةرامعف سدل لوك أ |

 مكس
2-8 



 | ق.ساكمفلابو (سكلا هلو مدخلا 5 رلاعنتعال ثمح هاو ادفهدنع ضرع اذاام
 ْ ا أو لقاذكى اء سرخو انيق دا هلا ةعطقل اى الا ((ج را طقسالف هلوق)

 ١ عنتمااذهلفارمف هم اًدذان لاح وم ضرالان «هعطقب سرغ لاواع انم !ناكاذااعف ضورفم ىلا نا

 1 بحتو ملاذا اهف ضورغم ح راش لاهركذ انواهرب نو: لال انتل اهعىتلا ةعطقلا 3 عوج

 ْ طقس ال هلوق ناك ةهنأعال هوت كك اامدك لا دب لاذاامأ حراش !١لوق لد !ديالصأ ةمقلاةدانز

 سلا جريح 1 ثور او تاو فرغ ننرخلاوأ ءانملا اهب ىتلا ةعطقلاءانث سانا 0000-3 نمو هقالطا ىلع عوج رلا قح

 فسح | تسلا مناف هلوق) هانرك ذاع صتوهام ةمئاخا ن ءاهمفف ةيلالمئرسثلا ةعحار تل لعد حاض .الا داب ز

 ١ نيعلا ىف ةدابزتناكناوكلذلار اا ناصقن لد ,ةيعرملا ةقرقحاوهو مقتل 0 (ةقيقحةدانز

 : ا دال. .ةسايةدالولا تناكول عوجرلا عا عانتمادمف- ! هي لع 8 ( روذوأ جوز نم هلوقإ ىوج هةيقح

 ا ا هلو ةامسفل الع دال نهر دال ةيوعأ ءاهتئام ان عل نعءلث ازلاك هن اهئنالهل ب وهو ملا !هدمس

 || هنع لس نيح عوج راه نايت ءءاطح 9 هنمواهقفتانضشمركذاذك اهرلو اهقتعا مالسلا هملع
 ْ هلو5) 0 : عوج رلابءاتفالا ىف ىأ هيف ىو ناديسلا لاقاذذو ةكع

 | أ لوقهناهريغر ىدنجر يلا لقنن 51 نا 61ه دلو ىنغتسااذا ىنع, (دلولانوداب: عج رمنا
 |ض مرا ىو مناي زلالاقوال جارسلا فلاق عوج رلا بهاولل لله دلت لو تلء-ولو فسوب
 |١ ىلعهراصتقاقوردلا ىف ذك راد مخاوهاهر ةعوعمهاهدر تْمطو دو تاه ةمأ تاهو قر غمسع نول >

 || قسامو فال ريغ نمنوكي نا ىتش ورهظ,اه5 كلذكوهودرتال تليحولاباىلا ةراشا د :
 || نءهانمدقام ليلدب دمسلاريغ نمىل. لا ناك اذاام ىلع هلجىذن فالخلا نم  ىجلب زلاو جارسلا نع
 | هنال(عجربن اهل ةرعسلا قدا لا تناكناو هلوق) كلن ء ل 2ازاكريصت دال لاو ءانخمش

 ظ ةسعأ تناكواةلاك لا هلعولا ذك (هلا ةفرحتاوأ نارقلاهلعف ادمع بهواذاو هلوق) نيعلا ىفةدابزال
 | كلك «ونءمتناكن اوربا فاك بعل |ىفةدانزلاثو د عج ريال فورحلا نماميشو أ مالكا اهلعف
 اراتخاوهو ىومنا لاق (فسوب ىأدنع ع-جر/ال هلوق) عجاربلف هفلاخام قمع او لي زلاق

 ارعسلاف 5 هاا قوهلوق) تاطقتاملا كاك

 أ اذ_هىف رومكل بهو لجر ل اقول ط . لا فو ( لا بهاولا هيذكو هلوق) ىايز :سكعاا.فالخا ىو
 ا لوقل انثراول ادب ق ؟.دعلاو هنأم > ىف هتض و هل فوهوم ا لاقو هاون ةنايخبق هيطاق ل“ علا

 / وعل نر ع رم ضمقلا مد قتدق ثاوملاو ةعاسلا لددق ض.قلانال ثراوال
 || (ىهاولل لوةلاق هلوة) ها ب وهولل : ثراولل لوقلا نوكمالن ادلب وهوا اد. ىف ناكول هناثراولا
 1 رقص راجارمكك مداوتملاّةدانزلا ناوهوانسجال صفت ةيناخلا قركذو جلي زدقعلا موزنركس هنال
 ١ إبوهولل لوقلا ةطام او ءانملا ىفامأ و داوق لوقأ ناك هلت وهوملا دن ءاه هوجو تقاولا كتان
 || (ندق اع مادح أ تومهلوق) رح لا كلت لم قى الن اك اذاام ىذتسا هناالاطملا ىف قر ذاذكهو
 | اذا[ كمهماعع ج راالف بهاولاةهجن هدو دفتس مل مهو هتئروىلا كلملا ىلقتأب هل ب وهوملاتوعنال

 || راحت لطم تهاولا توعو ىرنأ نيعكراصف نيعلا ل درتك كا لدبت نالو هتاح لاح مسهملا لقتنا
 ْ اعراشا |نالو نء.عتلاراستو بيعلا رامخ فال_كامرشلاو ةيؤ راازابخل ثرويالوهو فصوونأ
 |١ |ة1:تاولو تلطد هل.ةولف ما 2 دعب امهدخ أ تاماذا اذه ىلن ز بهاون سدا ثراول او به اوال هيجوأ

 : لا اقف توما, طقس امفنصملا ملت دقو لاقر علا نء ق.سوردلا فكثراوالوقل اف ثراولادب قندعلاو

 : اقفل كفو قد ناعكا < عدارو جارت هيد :را زك

 تالصع اناا توع <« اهطوقس عما مكح ؟حةهاذك

 ا
 أن

 تل 1 وا 1 ائينمل بهو هناماأ ) تاب موع وتحاول



 (نيعملا تن نم ثلاثلاءزحلا) ظآ0

 .1ءنمرنغ نم ندا تهوولو لاوق الا قىنالن امعالا ى-ى نوكن امنا عوجرلا نال بوهوملا ىن#؟ . | 5
 وح لاق لظاو فر طاقسا الك لتانهة جا نال عوج رلا هل ض.قو ىلءةو هضيق ىلع هطاسو نيدلا ْ

 7 رح اطاقسا هنوكل هلق هفالكلوسقلا دعي ودل ندلا ةمهىف عوجر الف نامعالا ىلا فرمعن فهما ف.

 ||| ةسهلاف ل درورد عوج را فهقح طاققسا عمولو اه زنت ل, قواسعرحتهركناو ىأ (عوجرلا خد هلوق)
 || ايف عوجزلا عصبالةقدصلا نال ةملايدبقو ىناتسهقلا نعانذيش ةيذملا ىفاك عوج را ىدهملاةةيدملا
 الانا اريقفلل ةسهلا قءوحرال هنا ةملال نرشل | ىئدافاو ىو< ضرعلا لص دقف باوثلا اهبدصقلا نال
 | ناكر دو رج سلو لا ةنآك ندد جرف (مرحممحر ىذ, سل نمهلوق) ىهتناةق دص
 00 اة زرتحاو ةيارقلاب ة.مرحملا هنمو رردلا ف لاقا ذو محر ىذب سدو
 .[| نم نعي يخراذ ز اكح نمه.وي رش هلوق نمدارملافةرهاصملاوا عاضرلا اما بدسأ |ة.هرعمتدارملاو لا
 روك ذملا كلو انش رك ذاذك مرح محر هناهءلعق دصن معنبا ناكول عاضرلا نم حالافالاو بسنلا
 || لاقو هلوق) ىناتهقلا ن عى ساك اب رح ناكن او لب ةلالينرعث نيدلا فالتخاعمولو مح ةرارقلا ىف
 | انلو هدلو تاق بهاولا الا هتبهىف بهاولا عجرنال مالسلا هءلعهلوقل :(ابف عوجرال ىفاشلا
 ا |دعن عوجرل' ى>دارالاو ضوع ملامىأ اهنمسث.لامهتمجب قحأ بهاولا مالسلاوةالصصلاهبلعهلوق

 1 |ءاضرالوءاضقالن عوج راايدرقشي الن اىوراعدارملاو ماسلا لبق هقيقح ةيهن وكتالاه ال ماسقلا

 | رهاظلا ىلا ارظناعوجر كلذ ىعس و قافنالا ىلا هتجاح ذ حال ايدرغني هنافثللذ ىلا باتحااذادلاولاالا

 (ٍ ا هيلع هلو ةكوهو ةءورملاو ةناندلا قرط عوج رلا حيال هنا دارملاو أرردةقيقحاعوبر نكي ملناو

 ||| كلذ قكبالىأواط هيج لا هراحو ناعم تدم نان الا موملاو هللا نمي لج رحال مالسلا

 ف عجرب ناهي قءلبال هنا ءانعق هديت نعربخ هنالعوج رلا فا هاور ىذلا ثلا نا مسنالثا
 ْ وهو ىزبال ىازلا مالسلا هءلع هوقو ب ذ ك,ال نمؤملا مالسلا هلع هلوق هريظنو هداول همهماعق بهاولا

 | نامالا عمو عمةوه لب نامالا ةفص اش هناال نمؤءوهو قرب وأ ذكي نا هيىدلن الوأ نهم

 ١ مامالا هذع و عوج رلا نم ةنكم عرشلان ال عرشلاالةداعلا ث يح نم مق ىألا انهاذكف 5

 ال ءاثلا فو ةيدضلااءلا مضر قباسلا ثيدحلا ف بثبو همهذمرهاظ ىف دجأ و كلاممامالا لاق ىجفاشلا

 ٍ |ةذوحأم (مايشأ ةعسهلوق ) هد از ىزع ضوء ىأ بش نانا نم موز لوه<*عراضم هغلماا

 0000 لقامم

 هدزن عمد فورج ىحاصاب « ه.لاذ عوج رلا نع عنامو
 || ماقأو فاذما فذح فدصملانالاقناالا نتملاتارعالربرغت جزملا اذ_هىف (عمدفورحهلوق)

 |هعمد ْنا ىدكرتلا ىنعم او ئوج كلذ لصال ناب حراشلا جب زمو 0 غتراعفترافهماقمهلا فاضملا

 ةدانزلا هلوق) ىلاّسهت هفدفت هقؤتو فرطلا فرح اف هه> و حرت لوصن هفارطا ناكل اح هترثك-

 َ ف اكتدهزولة دان زلا هناا ىف نكلرحدقعلا تتاطوخد مدعلذدا زا عمالو ناكمالا مدعل

 ا ةدان زلاتءهذاذا حو> ىلا هل هنا نم ةدئاخلا ىقءرك ذاملوة أو ل.ةاذك ىناةسهقلا هدععاو عوجزا

 لاعلان ق, ناب ملا ةيئاخماف نكل هلوة دع ردبللوزعلا رك ذ بسانملا ناكف اض:أر ملا ىفهرحرص
 || ناكصاقنا ىف ع رصوهو دوعدال طقاسلا نال هلوق. ة.ناخللا ةفاوم ىناتسوقلا هد هعاالردلا ىف
 [| هلود) هبنتف ةناخلا نعرسمأ | ىفام فالخوهواضأ عوج را مدعي لوقب لب ىطزلا رك ذامغلاخالا

 [اراصناو صأ عامسو ريغصريكو بودل ىف ريصقلاو غءص او ةطا.لاو لاجلأو .مكااذك (سرغلاك
- 

 || فال ءاوادف اضن رعناكىنع هتاوادمو هلوقو ر دل |ىفاذك يانج رفعو هتاواد موديع مالسساو ىمعأ
 تو م مح مك سو



 "1 (نكحسالنم ىلع)

 بالاو هلوعي نم ضدقولاهق فلتدث او رم | ىناكهلوم ا ام هدر مص و ليصعملا لقعازيم نوك. نا

 ةريغصلا جور ضبيقزو ورد ه-رش ىق فنصللاهدّمعاام ىلع زاو اوه مصلاوزو دال ليقفرضاح
 امارتشاو ىايزلا لاق حراشلا مسن بلاغ ىقدجوب لوردملاو ىيلي زلا هيلع حرمنا زكه فاقزلا دعب اذ بهوام
 نوكنناارتش الو فافزلادعب كلذو افوع هنار ا اا هنالج وزلاهيالو تو.“ )ف اولا

 ضق كالعال هنال ةماند.ةودلةاعتناكنا | م ةولاذك6 ايد د فلا فاس 3

 هدع ب دكه نالىلواا كلم دسعلا هضيقاذاور وحلا .دمعل بهوامضق ل الواقلما بح واذ
 دالوالا ضع ل ضقت هم هارك ا ةور< هباتك ان قحأ هنالىلوخا ركع لاك مااذكو

 ركذلا نيبو تلار ازال لاو ارز اكطع اود اياك هلا فهد ري رالاذخأ | ةلاح همها ف

 ةناعاهسف نالدكرت نءرمخ | ذهف هنامرسو اقل يسارا ذو ناك ولو دم نف ىثنالاو
 هدلواذ ذتاولو هتوق نمرثك ١ قسافلل ىطع الو ةصعملا ىلع
 ىدب نيد ,اوعضو :داسو و ةفكمو 2 فالك اسلي اهكلع ندملا باتو ةيراعهناذاختالا تو نيسسملام

 ةفراسموان الا ابرق انمى دهملا نافالاو هل هيدحلاق ن امد! | باش 2 هل لص اهنا: *ءااناده ىلا

 ماللوا بالل ت يدها اقولو لةملوا ىحالاذه لاق اوس مال/ةاهفراع»وا مالاءابرق أ ن نمناو اللف ا
 رسك فافزلاو ردورح ضوعب ولو هل فط لامن ءاثيش بر نازوالو تندلا فاو :زاذكو هلوق لولا |

 هلوث) ىناتهق هدب ىلا بع فاقزل ادار ماو قنا 03 رملاتفقزرد_صمىازلا !آ

 ىنرععو.شالف كا ذكحام .ئنمارضقوهو ةلج هلاهامسام مال اال نانئثاسهو ناو
 ة.ه هبال ةفين- ىأ دتعدحاو لكمص نحل و نريبك نينئا نمت ناوهو (هدكءالدوت) |
 | هنا لعفرت "الا نود هتدح ىف تهتك ..ةءاعفامهدحأ ىل.ةول هنا لم ايام ئمدحاو لكن مفصلا ا

 نءل-ر نم وراق فاسد وال هالام_هدحأ ليقول هناف بلا قال_<نادقع

 ز والكل كهل روهوملاونمنثاناكولهنالادحاو بهاولا نوكبد.قواقافت ارثاحنينثا نمةراحالاو
 هلادع فو هواريغدرخ ال اوارسك امه دحأ ناكولهنالنيريك امد ىوهوملا نوكراننقوتياهتاحل

 مدعبان دقو طباع اشرخ الا فصنلا ق.فريغصلا ةصح ار اقر ا دسهو نيح هنالاقافتاةمهازوكال
 ىناو ةفدح ىأ دنعزو < الاهفصن ذو اهفصن اذهوأ اهاثلثاذفو ابثاناذل لاق ناي نييول هنالناسملا ْ

 تت !اك اهامتسالامنالةمسقلا لمتحامهدارمورا دلابد-ةو اهم. ةنازوك دم ل اقواهضمق ناو فسوا ٠
 ةيناغزاحاهاضيقفا يضمقم ننث | لكوف ادحاو ناكول هنالنيذنثا هل بوهوملا نود .ةواقافت ازوح

 عوبشلا هذ :ققحتالف دحاو ملاذا ام,نمدل ا ةه هذهنال هنامهدنعو هلوق) رحبلا ىفاذكا
 نهر عئتما ىدح ةشاقه :ةاعوقأا نهرلا ف عو.شلاريثأت نالىلوأ لد نيلجر نم نهراذا كراسصف

 را و هلوق ( لب هزلاق ماهالافرطن م هذع نا وخلا ةيللا فالتعاضي أ مسقي الاعث عاشملا

 نيريقفلل ةيلا لعج ثيحرت الا نعاز ازاحماوممدح او لك لعجريغصلا عماسجلاةياور ذه (ٌتااهتسهو

 مو نينثا ىلع ةقدصل ا ابأ ثيل ةقدصا و لان بد قرقو < ةمه نينغلا ىلع ةقدصلاو هقدص

 ةددصلا ناا» هدب قرف ةلاو :راعتسالا ترافق ضوءعالب كلما مزكن اهب عماجاو هيحلازحي 2

 ىالذ هل سل هريغل ]وغاطع اداراماث شهذيلتوأ

 ىدوأولاذدو نينا ن .

 ريع# اينغالهب ىصوأولو مولعموهو ىلاعت هلل تعقو امالنءلوهاوناكن او مخ ءارق- ةالهلام لش
 هل ادهن اح :اور لسا ىف ناكف نمءامل ىف عنع نا ]حوف امهثدي ىوس لصالا قوزوصال تيا

 هرك ذامةيادسهلا ف خص و ىيعىلو ادق د_صلاف هرب اح نيصخش# . نءةسحلاق اه هد نعاماو ةفمنح أ لوق

 رد تفصال .واهم-ةوللف كلملا يأ ةمعلا قت ن مدار 1 اوقرفلان ما

 ه اكلت نوكسف هشا كلذك الو هنء بئانريفل اودحاو وهوهلاا هحو أه ىشإ

 + (ةسهلاف عوجرلا بان) +
 سر دوي دج 11: 1و و يس حجي ص ووو ار دم سوس ع دج رو صم و او ا دج ع كل سبيس سو ووو مصب و حس

 ام ه5

1001 06 



05 
| 

 ن د51

 (نيعملا حق نم ثلاثلاءزحلا)

 أ ةقيقح دن ف ضو.لانال هف لاكش الءارشلا موس ىلع ضو.قملاو نوهرملاو بصغلاكهدد ىف انوعذم |
 أهديو هسفتلابضيق هئالةراحاوأ ةيراعهدب ناك اذا اذكو ةيفالوقدرعم نامذلا ع نءأرببف حوا

 كلا لالماعن كلان نكل كلالادي هدي نال لكشم ةعيدولا قب رطب هدب ف تناك اذاامأو همف ةتباما
 نيعلا ناىلاةراثاناعذلا ن نعأر سف ىجلد نإ )| لوق ىفنا لاو ىجايز همة. قمل اهدي تريتعا ةمهلاد هد

 |هريغ ةنومغمنبءلا تناكاذاا اعاز ازارتحااهتءقو ًااهلثعمل بوهواادب ق هبوعدم نوكحت ةنوهر 1

 تقو ىضمو ةسفلاددقعدعب فن أسم شندق ن نمديالف نسدلان نومذملا ن مه راكو نُعلاءنومذملا عسملاك

 دوجو عم «نمءاربلا مصتال ناعضلا اذ هناالا ةنوعضم هدي ىف تناكن او نيعلا نالاهمذمق نم نك

 نمدب نكح لذ ةسملار ىعتسملا ض. ةلادجو ل كلذك ناك اذاوةءاربةهلا نكت ملف هل بجوملاضدقلا
 ةنالودلن 211 ءىونب هضق نال ا عطقالاحرعتن كيس

 سلو ةحرسشوربونت ماع الا لحخدف هلوعب نم لكوهو هلا ىف لفطلا ىلع
 هنالىلوأ ناكلرلا ىف دك هرريسءولو ةعطقنملا هةلغ ىل+ هيام لب هيوم صوصخت تالا مدع ن نمدار ا

 ناحالاب هنف ىنتك,دحاولا هالو دقعلك نا لصالاو ىلوالا قب رطلا, توما ف :ثكحملا ! عيد
 1 الرا زوج هللا منرثلا فلل اق هضرق طريشدف هملو هنال هلوق نمىجاد درت لافاورد

 امولعم بوهوملان وكجحب ناودال هنأ كولا قامىلاريش (ىبالئثلااذهتصهوهلوق) ه

 وعأاةسااوأ أن هترملاواتصاغلادب ىف ناك اذاام الخ كلاملادنكعدوملاد,ن ال (ةعدومدوأةوذ)

 ةلعلا“ نمد خوي نيهاش مشلا لاق ىجاد د رهسفم | ضب اق مونمداو لكرال هضرق .ق مدعل ةمذ هاروت ال ثيح

 لاقوو ورأس كهسفن] ضداقرمعةسملاناههجوو ىنهتنا حصنالةراسعمل نعل هلفطأ تالاةنهنا
 ةيزازملا 1 ارم ناكضاقورحبلاو ةيانعلاو ةرابتلاو جلي زلا ماكل عستتلادعب هيلع فقا لوانضشأ

 هعدوةديوأ» | ركض اتنالانوك ددحاوظفلب متريغصلا هنب نم هتبه لاق ثدحزاوجلاد حرص
 ناىتب ىهتنا حي رصلا دوجو عمةلالدلابر اتعاالف هب راعلاىأا موز مدع ههحوو ىهتنا ا
 [ك هع” مانهدوعل..ق هتحاحىف هلس 01 1 ل ناك ولام هقالطإ لعشاق

 اههوفةْولْؤل تطقس لاق ثبح ىتفملا ةمنم نعانخع هلقنام قالا ف ةمحلا ةعص ىلع عد نكسر ملا ََق
 ىهتناارطخبلطلا تقواهماش ىف نال ةلطان ه_.+افا كل تال سمعا طلال لحرل

 رردلا قتءأر ةيفاتقوهدوجو ل_عاذاام ىلع لمح نا الامهالار ط هدو>و ىف قب الاناههحوو

 هيلعرادلا لهادي مامقل كح هءاعةمقانىلوملادي نال ه]ؤطل مالس الاراد قددرتم قدا ةمهزوحو هصنام

 |0071 قر دقو زدلابف ةوعددم عيوارابق لعدد مهكلعهدي روهل عنخ
 هبيدأت هل ناكىتحةبالو برضهدي ىف ناوهلوعب نملك اذكو (خلا هما لفطا تضواذا اذكو هلود)
 راو ىج ارز ةضاكدلك اذه قةقدصلاو هشادرعك ريغصلا 5 طقتلا|ل-دو ةعانصوت هعلستو

 اسال لوك ًمارعغ فالخعال ل.ةو هل بهو لوكأ أم نماللك أنا هيدلاوأحاسو
 و ةحاملالا

 ه ريغملالامنم ضروعتلا بالا س دلورد هته ىف بهاولا عج بال حريغصال ثهوامىضاسقلا

 بالوصو طوق ةحاتنمت بخ اغا (تيمهوبأو هلوق)
 ٍ 00 ةقاودسموو.بالاىأ(جادماوأ

 || ضاقلا لامع قريغصلا ناك ء 0 عم عب رال |* الؤهربغ ض.ةزوهالو بنت 0

 اهنم قافنالاهل سدل ةدن رالاريغهريغوأ ىنحالااهضمقاذاوا دنحاوا مر محراذ ناك ءاوسو 8 ك«لوأ

 هلود) عجاريلف ىذاقلا ىصو ناكولو اهنم قافنالاهل سل هعبرالا ريع ناو اضتقمورحملا ىفاذ 31

 ىلاهطبانوداموهو هنض-حناسنالارحو حاصعلا نع انش روح عمجتاو رسسكلاو متفلا (امهر ىف
 هيبأدوجو عمولو (لقعن اهضمقت جنو هلوق ) ىو م د1 قار خت 0 ءمد 2

 ل هلوش خم ١ 0 ل ينال | عورل وس علابلاكض جلا ( عفانلاق نال

 قواد الامدعددععااو خا

 ل اا اما

 نا



 اناللطل .

 1ْ /تلطعرزلا قدتسافا ا ا لاكن دا ريل ردح هعزاتأ ْ
 | نامهرد هعمناكولو 3 - ىل- راما .فرداهو وتح يبعلام هردلااهاتحال امتو ضرالا ىف |

 نيف تءاناكناوامهد- از رفي ناالا مه از تل نمب نبل اكرام هه:مامهر دل تمهو لح رلاقف |
 : كل همه امهدحأ لاو لجرمملا نب درد حف دول هنادافأو لاق رن ىف ادكجالا امل

 ا مضر رالف ناح تان 0 ”الاقوهو هشام هردن مدام اهفكدتعةياما رش ”الاو ْ

 .لاقف نامهرده«٠ضورع || < قهنوكلل مق ام هرال الاثو غم ناو محا دهحص ناامهرد نمأ> رإ ا

 || بهووأ اذهو مسقي الع اشم هنالزاحا ملة نان از : 1 او سان اامهقصتو ااميفللا كتسهو لل | ْ

 ! اعربت هنوكو عسبلاكعاستملا ف ع و مدم) ل دق دال ( مص ىئاش 3 !!لاقوهلوق) اعاطمزاح امثل :

 عاشملاو هل ارت لف 3 هيلع صو دملم ضيق لانا :لوه.صولاو ضرقلاك عومشلا 8 طال ١

ا علا كل ذكو ضي ةلااهطرت نم سله. .صولاو ا ءكلذو هملاهريغ غمشرالا ل بقيال ْ
 ار ا ىلا معل

 ا ىلا لا لاق هلاك ع ءاربالاف 4+ اء ني عض اف ضرقلاو رسل نر افا عسلا ىقامأو ا

 ' 0 صم !اننوك نينُعلا ف 0 3+ :ا|ناريغ نيرعتلاهيدار 1. ديبادب مالسسلاو هالصلا هءلع هاو قو ا ظ

 | اوماق نال( عصهلسو همسق نافولرذ ا ل سأ اقم ]او ةمجل طرمثال ةصأ | ىلع ءاقملا طرمش همف ضمقلا 1

 ا هيقذقتو هس !ءانومغم نوأد ه4 ف هقرمد:لفْسالف هك اءالاعت اش هاسولو عو» .شالهدنعو ضمقلاب ا

 | فالح اانمدق دقو ل ضيقا كلما دم ذر الو كا امانا مج رتىطعي هر ها هو جان راسهاولا فرمدت | !

 / ااهغلو لاقةيداعا | قدمت انا رنة اان ”انادب جعلان 0006 تبا كلذ و 00 ْ

 نمو ىلدامأ مدر 0 قل 0 را : لهو ميم ا ا ا

 ا

 )00 0 "00 5 لا 1 0 "1

 | لوا دا لا عبم افراز, هانا هب 00006 517 ةالاو كلما |
 أ لوق ةلان اكواعقتسمىا اولا 00 ةانماضو اك اامصخشلا نوكدعمالف هلع ن نوم صقل ْ ش

 ةدسافلا ة مشا ىف تجرلا نم عنعالاكو ىنهتنااد دسأف نوهوملا ثالك ل اق نم لوق ىل_ءىتحاهتتم ن 0
 توب دب لوقلا ىلع عرفترو ىناتسهقلا نعانع* ىدانعلا فاك عناوملا قاب نما هريس 5 -فةيارقل
 ةه هت يهو ىلا ضرال اانا ءرسلا ا فاق ا ْ
 أ نيدح د ةعدال اكل ءالق مو دعم هبال (خاريفاقيقدبهو ناو هاو" اه جة هلعو فقولا 6 ا 1

 | لاوزازاحهلسو هل_دفواف عاشك هنال رك ىف هرثو ضرا ىف لدتو مَع ىل.هفوصو عرض :نيافالذع | ٠
 | بحاصل قو دق هنا لع اوهتيرشو ريونت عن ةياو لو هأظ بهاولا نذان هل بو هوما لصف كم ز هو عئانملا 0

1 | 
 ابق ضرأ ة_.هو هضقن ف تهاولا نذأ اذا ة- صر علان ودعاتم ءلاةمهزوسو لاقثم> هات |انهرردلا

ْ ١ 

 1 يلتسملا هماع تردتش اها تاذد هدازىرعل اهلا ادحناو داصحل ايهرعا ذا هنود د اف لختوا هنود عرز ْ ظ

 ا دادجئاودادحلابهرمأ نا اناستتسا مضت ماقدر خت نو ديرك ةيهوعضرا نودب رز ةبهى 2و اهسكععم ْ ْش

 ا 0 ء ناك_ف هنا لاصت | هن لصتم هنالا ةلطم حصير ال ثدحم دام فال لعفو ٍ 6

 | رز ةمه لق نم ضرالا نودءانلا ةيهاشبأو ناكل ىفاك ةزايجلاو زارف الا نودي تالف ةمدقلا |
 رسال اواق رم ا ضرالا ةه عما ةردلا بح اص لعق ا نمال هضرا نودب ظ

 | ةنوعج#و أ ةناماددب ىف تناكءاوس د ار دوا,مف تراث ض.ةلانال (هل نوهوملادب ةوأهلوق ) ىنهتنا 1 5

 ْ !ناضقلا سنا كل نودذملاو نوما نعال هلم نع سون هزامالا ضرت ةنالاإ

 |! ىوهوملا ناك اذااذهسكلا نودضءضالا نغىوقالا تانافلتخاناورش الا نع امهدنحأ تانأأ
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 (نيدلاهتخ نهتلاثلارجت) 3

 وهو لوسقلاهلاقا#تا هبف طلستلاانتن'اانال ( هنذانالا مدد ال ى ءاريؤال ادع امبق ناودلوق) ىسهتنا |

 اد ءض.3 ى م ثللاو الا فاوفلت ع |ةملْعْلا بل صدع له س املا ىف ضدقتل !نام ىتمعس لا ديقت|

 اةلالدل نال ىندع ![لوقورزد:دساقلاال ةديععلا ىف اختلارع افك راع لاو سون نأ د نعال دع ْ:

 ا ءاهئاذاإم فال هاوق ىه ىن.علا ل3 نم تطةسو ىلدزإ لامك ذةلدسل ليلعت مب مي رصلا ةلد اقم لمعتال ْ
 | ىذركلاملاقو هأوق) نيهاث شلال بناتك ةلالدلا قوفب عرضا 00 املا ف ضمقلا نعأ
 ه.طعهّللا لص هلوقانلو ةقدضا| فد الذ | ذه ىلعو ع- _.لاكح (ضقلالبق 2 ىف كالا تدش :هنعهنلأ :

 ريع ن نمةرملا محن ىسقر اعن امش بهوول /هرال ةعسع | لعهفق ةوةم ودعا أ ناإل كرا دري كلعامتا ها ةأانعما

 عاش موهلوق) ر هدقعلا كيد قولا جيتحال ةعجالارشناكوأو 12001 هاموسقم هضم .ةولاد- وكلم

 هودصلاو ضر رود 5 لماكحلا ضقأا نالهمفرصاسق !ضدقل انىقتك افةيادناو ديعلاك (مسقالا

 ا 2 000 كرت داك م كراملقل !امو ةهسقل| ل “أم نمد ل اضاق ةلادحملا م ةيفاك

 ني اا يرادلاك اها جلا موهف ةئسقل | ىلع الارض نا ىضاقلل لاكن انزع 0 الاىجأو ةممقلا

 كيما دمفت سقي .الاهفءاشنا ةيهناإ- ءاوةلاهدلل ارد هيهلع مل ودمع ٠ نم همدصل هيه دوا امواعمأ

 اهنالهناو ا هاظ بحت القد :اهللاماو نكمنالاهنال ةمسقلان ةدلاطا ا ىلع هب وهولل

 بت ةباوو فو حو مشمريخةراعالا ىلءريجت او هنحا ع نم ةمدصت أريع «عربصلا امهتمدح اولك٠ ناق ةراعا

 هنموانش طذماذك اذه كلذ كف ةماتريغاهناةيانملا ىناك مد الاو دما ريغو اًةدساف ىه له ةم.قلل
 عنم بهاولا كلع الوغشمنانوه بلان ل صالاو لاق ثح رام اردلا قعلاةراشالا تهقوام لع

 |وطسو هجرسا ملعةيادوأ هعاتماسمفارادوأ بهاولا ماعط هم ةانار- بهو و لقال د !اواهمانت

 هرك ذاع نيلوق الل اثق ى ما مدرع لاا ماعطلاىف عب مصن هسكعن و مصال كللذك

 دلي ضرقلاب نذالارع رو ربدتق ةدعلا مدع نمارخآ هر "ذاع ىلا !الوقلاىلاو ماعلا مدع نمالوأ أ

 ق.قدلاوأ هعماهطسورا دلا ف ىذلا عاتملا بهو ولو هلمق ملت اايدتعبالك هبة نذالادةعبالو غارفلا
 هسهاولاك 1 لغاشوهاغاو و لوعشك سد دل ؤهوملان الراح قلاوحلا عم قيقدلا 2 جا اا ىذلا

 طفلا [؟وهو فزظلا ىف ةمئاقسهاولادب نا همفامةباغ بوهوملا لعب هاوال ادب ب>والكلذو.

 ىلع هكيرمث نمولو مس ةءابعقالدإ هلوق) لضصالاْ ةاهماق سجوبال عمتلا قدنلا تون فات نوكس

 عحرم تهواذ اك ئراط اال: نراسقملا عومشلا اوهدسغملاو راتغاوهو هك رثاز ها

 اثر اانالانل انزاتم نوكمذ ةرلا لمقام ىلا ادن سم ناك ةنيملاب رهظاذا قاقحتسالاو عئاشلا ش علاق كا

 |[. تصح

 اردق نوك,ن ا اهلقحتالىذلا عاذ لا ةنه ةمعأ ط 000 اك اهلقكالا وهف هريد الام ناك ناو

 (عاتعلوخ + ثمن وهوملانال عاش اك قيعدلا همقىذلا قلاوجلاو عاتملا بيف ىن أ ارادلا ناي 1 أورح

 ,ةماتربغاهناةيداعلا ف ةىدلاوهد_ءافلوغدم لادم هنا ىل طع ١ همالكو هع رك طور مالا

 1 لمخا عاشملا همه فالح الا عقو اك نين اور لمدن قنا لمتعن ”هاشالا ةمشاح ةىوحادسل |لاق

 | دادخ كتادت تنك هضرع ىف هشْنا ءاقيدصلاك وأ لاول وادارملاو ةضوم .ةمالا ةمحلا ازوعتال سو |
 ل 22116 تناكواف ةئرولا لاموهامتاو هتؤسالو هتضمق وكت ل كذاو ةملاعلا لاي فاق و نيرشعأ|
 "اد لا ,اهترم عطق :رفو لص يكلم جنفلابد ءادكاو از كلذامل ناكل ضيقلا 0

 راتتعىف اك اعاص نو ولو ل ادملا عم يلا ىف ريمثالا ناهز ”داذكر كى أ ثيددهن موادجاهدت ||
 هوقو ىوجزوع ىف هلوق هور اعلا هداعا (لوبقو باصاب معا مثهلوق) حاوتعلا |
 1 0 ملأ بانا مدن دو فئنصا|لوتوهو كالا 0 لع ىطعل :

 لعرب لإ تهوولاعزارتحا عومىأ (زوعهلود) انش 0 3 كللاتنشوأ

 ا هعجاذاهزاحن هلوعفم مسالوةمنزويزوهعو ضرللا نو هءدنعرزلا 0 اوااهنوديل تلا |

 كتتعوت يريد نوي بيس هج نايس سوه ا رمح
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 1" (نيكسمالنم ىلع)

 ماك لمادا 0 ا نيرحالا لح || ذاف هحامال او كم اجلا لوحي هنبع مطام

 ناالاكلل الح ىهاذكو ةمبب سد !هناف كومار هتلعج ىالخم كيلّتلل ماللا نال (كلهتلعجو هلوق)

 قرعرفأ عملا هلع لول هلا اذه ني رعاو مدر سدا نرد وكما
 هلرهملاتوهدع دادرتسالا طارتشاو لاسعلل كءاةلاوه ىرمملا ىتعم نالوهدعن ن ههتثرولو هلرعأ وهف

 لطتال ةمحلا نالىل ىلهف تماذاف كتامحرادلا ذه كترعأ لاقرل اذكح طرشلا لطب وكم .اقلا مصق
 ادي راحل هذه ك تمد |هلثمو همالكل ة<ث ىو هنال (ةبملا هنانو انهلوق) رو ىجاب , زةدساغلا طورششلاب

 ةرافكل |نالمهتوسكو أ ةرافكللا ىفىلاعت لاق كلما هيداربهنال ( بوثلااذهكتوسكو هلوق) رح
 اهقفنالاقو مهاود هل عفدولو ةبه ناك كفيلا |لاقوانو ثلج را عفدولو اب زمفانملا ىداتتال
 0 .هالهلوت) ر طقم .هوهف لهاا اا دا || 5 كل لاقولو ةصالةاضرق ناك

 ةمفنلا كلف مع ىنكسل !|نالاهمف ةيراعاما نيرا 0 ف صايل (ةنهىنكسوا

 ريغةراحا ىهق ةرهةراحاو 'مهردن ومد 1 راحا ةدهكال ىهلاقولو هرخاوا ةمحلا ظفل مدق راع ناكف
 ند نانا انحناء صو الا كح ١ نكسر هلق
 نكس ةدهاشلل ىراد عا هلك كلا ذو ةيراعلا اوهو ىند الاتش :ةنلامدعد:عوردور< ةنلا تريتعا

 تناك اذهلفةد.ةمريغ تناكن اب ةقلط (اةسهلل ةمسفلاب هنال محا نعل !كيلماجن انما في رعت "ل
 نافذ دوصة ا اوهام لعد م ل هنال نيعت ١١ و كل؛ 0 ىقانن ءال نعاركتت فدا تم هع ما كيلل

 ق.ساكطا اعدالا ن ءزاسدق هيلع نم نيدلا ةيهام امأودبقتلل ا

 اهنا ”ةقامركنلان(لعالاحىأ ىلا كلاب :ار اهقي رع لا ىلعدراال
 ا ةارمةيراعل نر ا اتا 2 تول ان ةقلعم مه

 ل ا ةرلاَك لع

 اذكوةق.ةعللة م فلابر و 0 تا

 : مودات نالت صولا هي رع

 كيلَعْلا مومل ةيملاناماقنلاىف نكس ةأناهملاو ةب راعلاو ةراجالا هنعب رضع و هصنامنيعلا كلم اسنان
 قئاللانكل ىبتنا مد: ل قف ارم هسلتوأ اف نكح ل ىوثلاورادلا هذه كلل تهو ل اقول يح 1
 ريمة سالو يختلف :؟-نا.تاو< |نممانمّدقامفنصملاهركذ ىزلا فيرعتلاب
 (ط .ةوهلو3) ررد هسا اةكل ىوثلااًذهو لتأ كم اعطلا اذه هلود ةلزنعدودقملا ىلع هددت

 نوكت ,نملجراهذ أف ءاشن ماهذخ يلف كد الءذه ىترراح ترهودق ل اول هان مقام هضوالمتا

 نانتاوحلا ن لوقو رحب لكتم لو.لاةمهلاف اطرتش ال هنا نمطمحما ىفامو الومقاه ذأ ناكو هل
 يح قانا وش لاف ذىأ (لو- .ةو باساب مدن ىأ هلوق) لوقلا,لودقلا لو.ةلادار ا

 هسا ءاورب لمت :لو بهوذ نال_ةلد دنع سنا ول ىتح عربت هنالودحو باحالار مد بهاولا

 (هنم ص,قوهلوق) ءلاوراشاهإ بوهوما بناحز ملوقو حراشلا لوق فورد عدلا فالخ ثنح

 ارامل جر نمسهو واف ض.ةلاكضيقلا نم. كحلاو رع ةمعلالكلملا توك ضيقلا نمدءالىأ
 نع هاه ولو هنم نكمل اضلق ناك احو:غم ناك ناواضمق نكد ل قودنصلا هملا عف دو لفقتم قو دنص ىف
 امارتشا نا لعاو هحرمثو ريونتةلالدلا ن مىوقأ 2 حير هاانال ساه |ى واوا ةلطمهض و مد ْلضيقلا

 تدعو رتل رج ان ادرج و كاعد عر كا )|قامرهاظا ف لاذع سلجناريغىف ضقالنذالا

 د :ىأ لوب و ثمللاوأ لاق همشاتزاح تلق لقب لوهضيقو هذف بتامدعلا ٌكذدمى دع

 ريغلا كلم ف فرص: هنال هنذاالب زو<الن |ساسقلاو )ع سامملاىفناك اذا هنذاالب هلوق) 0

 دع هيدا لو ال طرخشم» .الكف و ىتبعضدقلا ىلعاط. ل هنم نامصالا نوكمف كاملاوهو هكح تون

 00 ةلطملا هندك ها سل ع ىاح رص نذالا طرتشلا 220 انعمنا ةملالمترمشلا ىفلاق
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نأ تمدح ن نم هما قلومقل اكض,قلاناناسعدالا هحو فاش لا لاقهبو هنذانالازوالق
 : هملءفقوت هد ه

 1 اذلو هنذا,بوهوملا ضيق اذا لوب دبق تد>ررالا ةزانع نممهوتد ا انال_ ض.قل !ااذكف باحالا



 ١ (نيعملا تف نمثلاغلا ةزحلا) م
 5 --_ 5 3 صك

 وطلاب طورمشملا نا ذالاك قدصل !ىعاقجالاىانءالوهو كلذ نم نوكجال ىوهفملا اذه نا ىنعع

 [بففرغ# لا لع دز رالو ماع دعب ورش أو ةلاطورمثلا قدصلاق 5 ىقانتلاااو هب طورمثلاناوءىلاو

 | هضيقبهرمأ, نا طرش عصف هيلع نءريغن ,مندلاكي اًءامأو طاقشألا: نءزاحما منال ءءاع نم ندلا همه

 نذأ.لن او ةمغا 2 هس !اضي اقريص» مثةيأدن لا كد بهاو اناكذ اي ه نيع !|هره لاهو

 هلهغا ارفدعب ريغالدمتملا همولعمريمص7 نامعب هنمو ىو لاقةدانز عم طم لان عر زدع ص. لاق

 1 م طرشورب وذتلا قاك بهاوالرب# اةدارا ا, ماسو ىوت فلا دوا ىفو ص. ةلاهتذأب « لام تتربع

 ؤأدلو مأو أ ا هتاكمولو د_.ءل اوريغصل او نونا ة- ده عمصتال الفاكلاماّرح ولو افاكمهنوك بهاولا ف

 ا وم نوكم هنابوهوملاىفو ناركسلا لعن مك>ولو انة اهناو كالاملاريغو ا عمو ريدم
 رايخة حت مدعو سْفْلاَو عوج لا ع عد: ىت> مزالريغهل بوهولل كلملاتونثاهكحو لو:ثمريغازيقم

 ناحالا| كرو ةدسافلا طورششلا,لطستالاهتا اورام |لطرو* اربالا مصرام راما هنا لعمأرباولو ام ط ا
 هعسو قوهاعهسفن تما اهنالهل نوهوملا لمة يلو بهوذ بمال فاحوا ثذحااو ,ةلالدوإو لومقلاو

 ةرهةلح (ةقن) عدم الط جرا تا حربدنح بل أب وسلا باو عسا نو

 اذاالا ازوحتالل وغشا ا هه هام_ثالا قورادلا هلم هى وهوملادن ءالوأ لغاش !|عدونالوغشملا داري :

 رداهح وزر. ىاهعاتموةأرملانالا ه>وزلابت :هو ىتلاو جةراعملارادل ااذكو تلق هلسفطل ب تااصموا خينيتا ا
 ي : . .

 هليس م وريغ قوأ ساجما قاهفصن مث ةغرافاهعضيولا ةغفواوأ أ عاتملا اراده بهو ىو هك اة م

 ىناتسهقلان ع قأمسو هراحالاو ةخانالاو ا 000 ) ى | الماس ةلادعب و محي 3 0 5

 ا هعفتملاو أنمعل اك جل لما | مللى طمهشان نامظنالا :الاب زعم 3ك 57 0

 نءر<ةحضصت همها نافارا هجو ىلع ناك اذالم لم هقاطأ (خا نادعان مصنو هلوق) ىوجوه "كي 4 و
 ةلا بطايق يذلا وعدد ضامتصالخلا فسد, ىو ١ | لعىسدقملاهدرو ةصالخلا ماهر

 اه شل سوار .3ددو 10 4 هلات دك _بوأد> هن .هوفاد_الاحازم ل

 اكدحال ذهب راست هود مول ل لاقاذ |امل رعشو ماالز رهواو ريغلا كد .اتاهنأ دن اسمع |تأرع

 0000 احسان (تنذألاقيلاذكو اهكلممهتملجراهذخأف ءاس“ نماهذخ ملف

 لوقاوخلاهلنو بال بهاولاةلاقم هغلمتلو امد 010100 نمناىقّتنملا امر ها رقلا ةلاق ا

 م 000000 لاش است لامد رملو انت د نملحرلاقولةءنقل |نعىواتفل |عماجف

 ةيادغا بحاص تهزىناملا ىلاوطةق ب اممالاوأ لو.قل او باح الاا منكر نى فاتح اوهلاز اح :>انأ

 نعى اتسهقل | هلعن امهءلع ل در بهاولا فرط نمدج ونام صوص ناحسالا دا ارا نا لعاوهياتولاو

 باحالا لاق ثيحاضن أ كلذد.فنام ام قامركلاو ءىلقتو نكرب سدل لو. !انأن ماهرب غو ةصاللا

 هلوق)تاضواعلادوةعل ة.سنلاب لب هقالطا ىلع س لا ظفلت امنا الا ماوقف 0 ل

 ةرثكلف ىناثلاامأو ةءللا في رصامهئالف تل املاولّوالاامأ (ما اعطلا ان هكر :عطاو تلو تدهوك

 | 01 روردو ىعرمطتالاهالاهتلغل ارا راةيراعهناط ىذكراذ5 مط | الذ هرف هللا عدس

 هيلع للا ىلصءللا ل وسركلذ لعدرشت ناالا أ تاق عمس نبا نأ و امذلع أ ان لاقهناربثننا
 كداو لك ًالاقف من :لاةفهاوس دلو كل ألاقفهرمخاو ماللس 1 .اعلوسرا ىلا هق: اع ىلع أ ى هو

 ضءب ليضف: ةهرسروج اذه مالسلا هملع هلو ن مديقتساوةيانعر وجا دهل اقذاللاةقذاذه لئمتاف

 ةهاركىأ ل_فتداب زلالا اهضعت ىلع دالوالا ضعن ىللض فت هركد هنا نمر || ناك ضءد ىلءدالوالا
 هاطعاىأ اذكملخ لوقت عراشملا فاهتنو ىضامل ا ىفعءاحا 00 ها ل: لحنا 0

 راتخملاو حاملا ,ءاندهش ىلمح نزوب ةيطعلا لاو هلفردص م مضلاب لكل او ضوعالب هس اسم طبدأنا

 ىلام اعطالاهفاضالاةف ط.لا قاس اعمتهضة اف ل !بحاصداز (ماعطلا ااذهكدعطاوهلوق (

 0 ل ل ا ل

 ا

 مطاام



 (نيكمالنملع) 86
 ا.ةلاوهلوق ) ةيادهلا نعرس تسلا م فراعتم كالملا ل ٍ

 لد ناعم انزكا اعزب بصسالل |هج و ىندع ةنالك !لرورخي اعد امهعئصاناو امهمحا ص لاامهدرم
 هريغ طفح ص ريو ظفدللاهئالف ةع دولا امأ (ةعبدولاو ب روصغملا فالثت هلوق) ف ةراعتااملستلا أ

 ةسملاو ررد كلاملاىلادرلاب ءالذو هلعذ لاطب | هءاع بجاولا زالخ بسغلاامأو هدنعاهعدوااملالاو
 ةيادلا بر دمع عمدرول عدوملا نالربعت بلاندبق (حلاربعساادرناو هلو3) طمغان ءرد ةعبدولاك

 اسفناثيش ناكول ديال ةنادلا كيد فو انه دعم نا هلنال نع الود. دع عمو فرع ||مدعل ًاريسالهريجاوا

 هلود ( هلا نب مام مال (ما هربجأو اد ل .ععم هلوق) رح فرع لامع ع نء*2اهناص مالغدي ىلا هّدرق

 هم (عاديالا كلعالهثوق) ةداعهءايضاركلا لا: 9 هلايعنمدعب ال هنال ( ةموانم ال
 أ ارماصوحلا هب راسعلا ثعب اذارمعتسملا ن اى معماسجلا قاه وانما ع 1 اك املا

 اذدىنالت ةاملالاقهنم عاديالا كلذ سدلو هي راعلا ريعتسملا نه لوسراادب ىف تك ابن باحد لع
 فرمدت هنالوراعالا فال- يروا ادصق هنذارمغب ريغلا كل« ىف قرص :عادبالا نال مصأ لوقلا

 | (2ا عادبالا كل هنا قارلا ل هلود) ىتاب . زاقرتفاقهتار ور ضنم نيعلا يلستو ةعفنملاف

 أ ريك _اردصلاو ل_ضغلانيدهم رك بأ مامال عشا او ثدللاوأو قارعل جياشمم,نمرتكالالاقاذب '
 ْ ىندالا كلع نا ىلوأة ىلعالا كا|مازانريعتسملا لنعدعا دونيعأاو ةراعالا نود عاديالا نال ةمالا ن اهرب

 | ةعوضوملا ىهةراعالان ال (ىتترعاك نا بتكامهدن :عو هلوقإ) ىن.عريعتملا ىتع ( راعملا بتكي هلوق |
 | ةعارزلاب ص ةخئاممال ةراعالا نم دارملا ىلع : لدأ ءاغلالا ةظفا ذا لح وأ حوضوملاب ةاّكل او دقعل اذه

 ماعطالا افلم ةنكلا تناكف طاط فلا بصنوءاندلل نوكت ةراتو ةع 5 رات ضوالاّ اغا
 ماو رمعملا تومان هزلالواذتدنع ريعت لادوح نما ةراقككلاةدئافو رردةعارزلا هضرغن اعل لوا
 ١ تال الوعةمتعقواس مالو زمهلا عاب كناهلوقو هرحأ ائاهناريعمل|ىوعدي رجالا موزل نمريعتس لا

 | هنال( نعي هناس

 يي

 أ

 ىوج ٌكضرأ ىنتمط كذا هلوق ىنعأ ظفالا اذه بتكي ها نعم ىنعاهرسكر و ودب ردصم ىوف
 ا 0 و دوعا دغش

 0 و ا 0 عد
 ا هير دو د طرود مج 0 باس ميك د كح

 0 ااااااا13131010*|0| 0
 ١ نيب ةسانملاهلوق ) ٍقيعدعو نمةدعو أه د ةدعك بهو نمةيهو اهل م أَن الءافلا اسسكمةلءفاهتزو

 || مدقت قد رط ىلعو أ ىلعالا ىلا ىفدالا نمىق رّثلا قد رط ىلع همها ىلع ىراسعلا مدقو (حتانم الا

  نيعلاب هءلعح ريدان اف ىوج عقانملاب عربتلاملا ةب ايسر داس جرا الكل |١ لعدرفللا
 ا ىق م هلوذ) انزعش طنعا ذك أسمي عافتنالا ىل اء رصأق عقاتملابعرمتل اوىرحأ اهتعمنعو ةراتابب عفتشا

 تاققص نه ىب مو هب الان اناع شان لا املوكندلن م ىل سهفىلا:لاق (حادغللا ف

 دقفاهرشاناذارشلاو باهولازيز ملا تنأ كناىلاعت هلوقب هسفناهي فصو ىلاعت هللا ناق لكلا
 بحي رود: ءوزأ مامالا لاق دريم - اهتساحمو هياهنلا نءرلا لاق تافصاا فرثأ نهسستك" |
 نارا 'دلا تحذا ناسعالاودمحوتلا هلعين اه. لعب حيك ناس الاودوحلاو دلوع نان موملا ىلع

 كمانش لاذ ىاطلبال ضوبللا ن ,ع ةقلطملاةمهلل ف, رعتاذه (ح اكلم ىههلوق) ىسرتن | ةّميطخ لك

 هرفاطرش ضوخلا مدعنأ ال ضوع طرمشالب ى أن !نمرردلا امو ضوغلاطرش هنهلل

 ناغمك ضيكف هضمقن ضوعلا طرشا ةشاو لضوعلا مدع طارتشا ق صن !:ضوعالد 0 ضرغعأ

 أدن عملا اذه لاقف ىدنفا نيدلا ىرس هنعباحأ او ضارنءالاق ىوحلا قدسىناولا تأ ارم ىو+

 | ل_.ةنافلاق ث.>ةيضاملا ثحابم نمدصاقملا رش ةعجارع عقدت وهلشسملاو ذه دقت مدع نم

 مرهم او ماها قانتلا تاق ناقداصتب ف يكف نايفانتم هلطوربشم مزال و ئذدلاب طورشملا

 بود فالثعإ نعذن هنا سا.قلاو

 هيلا لس لو كلاملا رادىلا ةعبدولاو

 ةبادلاريعتسلاّدرناوإ) ن ءكداعاضف

 ةهمئاسمو |(ةرداشمهريجاو اهديع عم

 كك ةنععم] در (وأ) 0

 ةّئاسموأ:ر هادم (هرمجاوأ ةيادلا

 نةرودلاى ريعتسسملا (ئري)

 : ناكءاوس ىاةقلطم سال اهلءسااو

 لبق هربغوأ باودلا ىلع موقب ادع
 باودلا ىلعموقيىذلادبعلا ىفاذه
 (ىنحالا فالنتإ) م رمعااوه لوالاو
 نك كلين حماة ةرناوأ

 ريعتسلملا | ل ماتسل اة ده تلاد

 لاقو ىنجا نم عادبالا كل_عال
 عادنالا كلع هناقارسعلا ع

 ةلّدملاهذهاولوأ را ْ
 تدك اذاامف ك2 سلا عضو نأ

 ةيراعلاتهتنادقو < هيقوم يراسل :

 3 3 | مدمءاضقنا

 قاغتالابعاديالا كلعال عدولاواعدومأ

 1 اهعرزيلءا ءاضيب اضراراعأ نمو

 كنا راعملا ستان كصلا ةراتكج

 م حى أد نع (كض راو

 الغاو ىةرعا كنا ا هدنعو '

 راع تأ ىلا راش ا كضرا لاق

 اوربا فر دعس !تستكب ضرألا 1

 اعاجاىنتر ءاَلنانتك :

 ء(ةمهلا باك («
 امهنمالكت ان 4 لانمي ةمسانملا
 هغللا ق ىه مم ضو عريس كلت

 ريغو ا ناك الامريغلا ىلا عف ةنلالاصإ ١
 الب , نمعل اك ءاك ىه) علا ولام |

 نيعلاك: ا هلوق (ضصوع



/ 
 امهكلعن تقواذااعفامهكلتد ارأولن هرعلا نءةلاليترمشلا ف لاق (هنانيو هسر ءةمت هلوق) ليغسأ 17

 5 قسم ريغ ماقل |نإلةدو رمد اهلا ىلاامهءابق طرش نابرتشي م 5 »ل ١ نمءول ةمربغ ني ءاقام تعقب 0 6

 . ا 424 4 .٠

 8 ةتعزرضلا مف ةداربعملا قع ناعضلااندج واو هكلمامبمال ( 0 رك 2 لا تقولا لما ةهيلعا] < ماد ا : 0

 : احا (ضرالا برارا.. اف هلوق) ناهرلا نع هملال نمد 6 د تا ال هاجي كيرا 00

 كرتلا قو ةمولعمةياهندل نال (حلا دخون ال هلوق) ا كلاب سلاو عع فايع تلاو ١ كلر ضرر 0
 ةلاليئرشأاذ لاقرردكلاملان ءررذلا اعند !ةرف ةمولعم هبا هل دلذا سر خلا قالت نق اةأعا 0 : 5 1
 6 59 1 را - ةسيإإ تناوب افلا

 تاحأو محا كرتلا قنال ل ءملارح الرش ووه طقس رابعلا ىف ريعم_سلا ق> ةاعارمال | هنرامعق سدل و ا 38 00
 000 ا

 كساذكو ىبّمناطقسةراعلا ف سلف لع ”مارحاب كرثلا ىأ نقلة اعارم لرتلا ىف ةوهلوق امان مش علو 40 ْ
 < م ا(
 ا (عر زادص<ى>هلوق) ىبارز , لمارحأ لرب ءلرديمل عز زلاوةّدملاتضقنااذاةراحالا ف تو ا 1 - 0

 الث 00 1 | هرولادصح ا نمداضلا سكن أر 2 : نامصالاو ر_قدرحلا ىفالثلا ن ,هلوعفلل ؛ 1 ره 0و 2

 نالزحإ عرزلاروهط لذ 5 ناك نا عرازلا هىقردل بزل ةوكبد كتةفنورذملا كيطعأربعملا كعإ و مدح 1 ا

 اهريغو هراسخلا ن ءىوج ىنء اق زاوحاىلار أ مالكه .ف هنادي و زوال هْ ار عدزلا عمب ًّ دولار ها 3

 ةراعاهذه نالريعملا للعدرلا نو مناف ندر عيمالا ابتلي همايرال (مييسل لعق 0 ا هت

 ةلزام تناكف هته# ريعتسملا ىلع عج رم ناريعللو ن ترم ادي ىف ة هنود هرم دن امئافارمحاصل هعفنما م ورع / لبيب 0

 ىو ا لاق ه.لعدبعلادر هنّومن او ةمدخت اهل ىصوملاريعةسملا ف لعد و لاق ةمئاخل | نع مراحالا دف رهف (عير

 ريختسا!اهكسمأ اوتقولا دهم ومدي راغل !تناك اذااهذاضأ ؛أرهظت 00 لا لءامتوك دقوا ر راسل ما

 دحوس |نمىلعر اعتسعو رجأت_هدر ةنوخالاو لاملا بر نا ارخالا ناك اًذااذهةياهنا 5200 ىل 2 3 ا كعز

 1 م ١ ناز دعا ل صم
 من اسوُهلا نر ىلعال هل ءدرأ ةيؤمهو#و طا اكحلرتشملا ريحالا هصالخا فو ةيزازبلا نعرد و١ 000 تعز

 ةزئاحاسهتا ىنانيغر ل 5 ةراحالاتدسفرحأ :_سملا ىلعدرلا أ طرثن افي ريهفلاو هراحا ىف 1 3 00 ا
 هعاضبلاو هج ربثلاو ةيراملا لامدر ةنؤمو ىّتناةدابزلا ةلزنع رحأتلا ىلع درلا طارتشا لعحبو 0 0 ؟ن/ر

 ا ىسدقملازمر هر نع ىو توهاولا ىلع عوج رلاب ءاضةلا 2 عن همحادر و لاملا بريء هل ' الاوةطقللاوا ا (كمز "كبح,

 نعمل ةدئاعاهظفح ةعفنم نال (حدوملا ىلتو هلوق) هل ضيقا عقو نم ىلع بدرا ةنّومنالصالاوأ تام تاه
 - ع

. 

 00 ىكادرلا نال( ىضاغلا ىلعو هلوق) ىنءعورحالا ىهو هل تاصح ضنقلا ةعفنم نال (رحؤم لا ىلءوهلوق | 007

 (ننءملا هت نمثلام اءزحنا) 0

 اريصت ذاريد قتلا كلذ لع ىنعملا ةعحاض أ عن حنو علقلابهصقتنملاءان يلا ةعق ن 'نومذملاامناو ناعضلا بدسوه

 هوو ىو+ريغالسرغلاوءانبا عقر هولا هد .فام قالو عاقل اب عل ةلاريعملان 00

 قع نءذيف هفلخحو رع دوق 5 لعد ةءادقف عوام ءافولا رهاظلاو انزاهاتو تقواكنتاو امهذلإ

 ناك اذان جيان ز تقولا لسد 5 هيلع قدهسمريغ ماعلا نال ول ةمريغامعتاق موقب نا صقنام هلوق ىنءمو

 ناب ناهربلا نعةيلال ترم نيران دب عج رب ةيناماموعلق نيحو رسناند# :ريشع للا ىذم تقو امهتعق |

 ردلا نال فل اذعوهوهّدملا ىذمتقو ةعقلا رابتعا نجاد ىذمتقواميتمت ناكاذافهلوق لاق
 دادرتسالا موباهرابتعان ا شالو ىحناولولا ن ءرحأا د ةهلدمو ىبتادا .ركسالا مول ريشعت هد هل |ن اص

 ةلوقإ ىيعمسفنلاضب اق ناكف هاف.شا ضيق هضمق نال ( نهرا ىلعوهلوق) ىنبع هيلع بحاو كاملا

 ةيادفاو رملاىف اذكريعلا ىلاالا اهدربالر هوجدقعتناكول القنا دلابدمق (حمتاةيادلادرمت

 مهضع مالكىف رداع تو طش ءاضي أرح اريبالاهكسلام ضرأ ىل اه درول هنال ل .طصالابو
 طخ ترأر طبحملا ن علقت امدريغوا ارمالاماوزعلا ىثالما نم ناكو طمسمل هاك تال ازع ثنحر حلا نع
 ةءاجنءالاقةءولطملار ومالا نماهد.قمهلاةدئافلاو زعهضت ام ىرسللءانشالا ةيسئاح ارز زعم انشا

 0 لاق قدصلا نماهد.فمىل ادد افلا همس لاقهناىروشل انا تنعم 00 | 10

 قراعتمل ملتلابىقأهنال (ناعضلا ن مئئرب هلوق) ىببتناءرفكو لعلا بذكلان 1 لاو

 نال : ١



 1 را دا ا راع نترااد راع تكول لا (خررأتسالا
 ١ ءادابو هنمعضتر عال نوكسش هاضرو ةنذاالب ,ريغلا لام رصمف هن :الىدنفأ موتو هذ مصا غلاك ةروصاا !ٍ

 نهتلعالا نضاءريعت ملا نهارلا ىلع هل حوجوالو هنو ترم كلم ىلد داك لاه نهرا نوكب ناكل
 ٌ ناكولاعزارتحاللريعتسالا نهارا ىلع هل عو+رالو هلوةب هد هسقاو ى ممن هلي دب عيدرب وأ. صاغ هنوك ١ ؛

 | كيع ال هصئو ةمئاس. هزل نءردلا فكك لاسملا هنكتاذا لالا ىلع ع.رب نان | نافان ترم نهارلا :

 ْ (ةيراعن دنا لس لاذا هو 3 ى-تنالوالا ىلع ىلا ع ريورام 2كلاسالو نعذيف ن هربنا نهترم ا

 م اورد رغب ل هز ال بصغلاب !اناخأ اعمصا ا نمرحأت_بلاك (عجرب 1 هلوق) روددنعرورتلاو سلا 1

 ا 0000 0 ا نودي ةلداو همق ناق !«غةنم زيعنارردلا وف هلوقوالوااعفت ةمنيععا َّ )جا ع ةتالامريعب : وهلوق)

 3 فال ا فلتصالام هلوذ) ةيلالين رش ىركذلا تعفن ناركذ دف ىلاسعت هلوق ىفاك السلق ناك اووأو
 0 دعب نا هلذ هب فلا :ةامام ماو نعك كا هو ىسهن م ادع عفدناف كريغىلا عفدتاللوقب ناالا (لهتسملا

 أ هن كر ودل راح 8 ءامامأب ملع لحس دمقتالب |ةاطءاهرحأ .ةساواةيادرأ مس نداعف ةنمنيعب لنا

 لوضع انك 5 |ةيادراعّتسا طم ١ نع :رعأا ىقإ امد د هريغل نعو نمت ”لعفاب اوهريغ بكرت و

 5 أي 3 نودأما دما ارامل دون طلاس هاا 0 00 ارته3 فصن نهذ تطعن

 0-4 ةداعو ا اتاودلوق) هءاعهبن نءرا ألو كرهظاماذه لكلا ن 2 طققهريغ بكر رول ج- فصلا نمفاذهلف

 هلناك ارش مساع بل وا بوكرةنادرا سا مرا ةوباهد قبل نان(ةراعالا ف قلاطأ 1

5 

 (نور' 0 دل 0
5 

 20 0 ةكلررأ ندا 3 دل ,لف هنكراوا هر س :أأ ذاق بكرتإل واوه س ءأ.لامريع نأ هلو هسفاي بكريو سدا نا
0 

 نمور / كيو : 0 00 ا ىعسل ارد قت عضوم ملكى ئايذعت هفالد نوكح. 5 لعفل أي نمعت هبال معلق كلذدعب هسفنب

 36 (ضرفر 1 ع 1| امتودوااهل“ ماهءاع لمح ناهل ناك ةطن 2 هل اهراعتسا 0 هوا هنءريوهامىلافلاخضأ

 ١  3ا 5
 ا ا و فؤسا ا لاقول محام ”واو نيعل اعاقي عمو جا لاو ك«ءالام هدارع (حا نينا ةيراعو هلوق) ىعررسلاب

 اننا عد / > ناطر. امه 1 نااار ا 6 ةهاواهل* مه.لعقا يك اهذحأفديرثلان مهعحصقل اهذهكتر أ

 هالو رست ع( ىرع ىرحىزلانالن 2 :الو موممل ادي راع مصتو ةصالخلا نع رص ةحامالاةلالد كلذ نوكسف ةطسانم

 : اناوز / 5 1 اأن ناك انعاو صرف | ؟حوهاك عا ةانالا لق هاك اله نضيف (ضرتهلوق) تق انتر

 هاعإلا ا ناكل جالو رممع هلال مساالارو.هالاه جب عقابا الو هعفنملا كرات ةراعالا نالكلذ

 0 هنأ 1 9 37 ا ا ُ د مهاب كلذ 5 ا عل ءاق تضتقاف اهكدلم
 0 تاروت |لخلادرل امح ود ةنوكأ امهاندأ صرف ادصرةلارا )هر و رصاسم ٠
 و 7 ا هكلع مضر لغاش هال( اد ىفاكيو هلو ) برغملانعر هكاهرسكونيغلا خفي (شرغالوأ هلوق) ردا ض

 2 0 (نمخرركك جنا هل نها 0 ا اكاد اخف امتع امهذحأب ناءاشاذاالا عد , رفتلاب روف

 55 1 تج 0 اذاام فالك لصأ تح اصدنال ءالزر وهدتس وهضرأ هيلع فاتئالل. ١ 5 هل نانوكو ندعوا ةمامرتعت
 0 ل

 (سييز نط نو. نم | امهقاقت هينطرتشإل ثيحول زوال يحلق كا دهنم و 0 :ىرأإ || ةافإ ١ | 4 وأم م الد 5-5 اه ا! فالخاحهقافتامالاكرتلاز م اابمصتستال ضرالا تناك[ ٠
 هلوق) ىدعد رخو ةمزالريغاهجنال(تقونل نأ ن مضئالو هلوق) ىف اي رزسنجأ علتلا بلطام لد 1

 ا نمذ ير نار || ناو

 تا 0-0 ١ 0 ن.كلدع رحاجأهر هه اظو رردد._عولا فا ه 9 نالدو رع (ملاهلية عجرو تقوأ

 هلا 0
 2 و 0 ار“ اقولا هّشن نم ناكو دعواذاام ىلع قاتسيعلا هرك ذامل حانت قو وةمو زتتاهتا ناتسهقلا ||

 ا |عورف :ندكردلا ق لاق ذ-فو هحرون ءزارتح زالرم مارلي نق انامل- -عاو ىبتنا ةفل اضعالف فاخلا
95 

 || ىأ سرغلاوءانملا صقنامىأ (صقنام نع هلوذ) ملا ع و-زاةثروال سدلةيراعلاب ىدوااهرك ذ

 ا نوك| ذه ىلعف ىدعتاا صن نمد كس ازو< و هيردصمامز | ىل اع هراضقت

 1 ا نوكل دص دك داو رهظ الدداز ىذاق لاق ةرانعلا ىفاذك ن معو ةرهلو الا ىلع )نيب وصنم سرح !او* انبلا

 ا دارت ل ىلع ىتءااريص» .فعاقلاوهانا سرغلاوءانم || صةنىذأا نالانههنمب وصنمسرغلاو اوءاّنملا

 ال نسل 0 لانا يهيرذ 5 سولو سرغل ونا .املق ريدلا نمشو سرغلاون نبل



 (نمعملا خف ن : مثلاثلاءزحلا) 1
 022ر7 ب

 ىلعد م 0 نءىوج 00100 هلوق ىناكر مخ او ادتنملا ند ةمسقلابواهر قاعتم

 :ادؤمتيراعلاوةدودرمةحفلامالسنةالصلا |[ هم ءاعدلوقل ع ا ىمربعملا عبجريو هلوق) ةعل رول دص

 | عقانملان اوهبانع ةصاخةرراعة ملا ن |فرعاملصصخقأ أداعل معن هم هيقو ره الالة مالا هوو

 | لبر كلذدلو تدل امكان 3 5 : وذل ينتابن كاك اتشنو واشدسف امش ثدحي

 لطءتةراعالان اف ربّما نمبر رض ء.فو هموم تن كو لام ىله39 ء12 ىتهرمعا !| عج رو هلوقيف ىلطاو

 رح ماطفلا ىلا للا  ًاهلفامدت الاذحأال الراصو هد | ةماراعتسا نك لئملارجاب نبعلا ق

 ان ئاهعضوف هعوذج عضوا هريغر ادجراءتسااذ امن ملت هي اعلاءامشالان ا 95

 ةصالخلا ف مز للةلابو تاق عسبلاتقو هام ءرشاذاالا منلسةو انني متل دارا دج اربعم ا

 نعرف ةهمدعاط راك لطانو ,اعذلا طرشو (خاقنماةيرانغلاو هلوق) لاا مهريغو ةيزازعلاو

 قرعسللو حربتم هنالرب عملا ىل ادن وسر الو :مكاهقاةدسار ا سا اقسم منا نيش ماذا اذدو
 1 | تل

 0 ابنضاذا عدوملا فالذريعت لا ىلع هل عوج رالهنعداذاو ريعملا نم<: | كه لامه ا 7
 هنالريعملا ىلع هل عوحرال ريعت_سملا نعتاذأ وسما نا هللعت ن ,مدقتساو رح هل لع أعد 0 قلل مهد و

 لثم:دمقمتناكناف ةقلط هةيراعلا تن  اذانه( نعطي ل دعالب تكلهوا يتلو 51 ةكمدلا لماع ني

 ةيداسعلا قاكراتغاوهو جملا بر فاك تكله اذا نهد تق هولا ى ذمدعب ا هدر لوا ةأموهرمعب نأ

 نوضن امنا هنا مالسالا مشو ط. هلا تح اص رك دوال اتقولا دعب اهلمتسا او 3 .لالمنرشل |ىفلاقىهتنا عد

 ريغلا لام ضدق هبال )ع ىجفاُش لالاقو هلوق) امصاغريد» دن هبال ذا هولا ىدمدعإ 3 ءفدياأد ذا

 3 - أ مون ناوفص نماعو رد مال_لار ها ءاعرا 0 أف قاقمسان كلل ا

 لاف ملدو هيلع هللا لص ىنلا هي ل ١ عاضف هيوعذم ةيراعلب الذ قدما ايصغالاقف

 لامّسالاةلاحءارواعت رهظر الف عافتنالا 4 ةرورضت ل صيغ اي نذالاو بغرامالسالا فمودلاا

 | مالسلاوةالصل | هلع هلوق انلو هحا 2 هله الو 0 نءاسبمف صرق !!نالوأتسملا فالخ

 ةراحالاكن ع ”الف ءاغ .ّةدالا هحو ىلعال ه٠ حاسس نذأن + 2و هن الو نام ل اريغريعةدملا ىلع سل

 ةجاسح هنذاريغب ناك ناوُعصثد دحو ىدع رى د لا عمو ىد عناب اءالا ن اعد الذاة- ع :دولاو

 0 8 0 ّ 0 86 5 مم 0

1 0 1 . 6 . 6 23 2 . 

| 
 2 يش
6 -2 
 كغ
 محب

 ع 5

 دحأ موب هلو ىجانز هيذاريغا ريغل لام لوانت صرب ةحاسحلا كيدو دهتاب امضغالاقاذ- ةونيلسملا صوتا خح م

 الب ءاقم حل كالاذه ( (نعذي عافتنالا لاح ىنال 52 هلو 9) ريم مو ىلا ثمح ىندعلا ام هغلاخت 2 6 هع

 مدعذاىلوأ ناكل لب زلاك اذه ىلءرمصتق او هلمقام ف ذحو تلق ىوج لمأ7 ىندايرهظ» اكمل .ةاسا 2 3

 نعو (ملا ىدعت ناو هلوق) هتديوا:ندب هم فالخالاس#داتعملا هلا سمسا نمتكلهازاامف نامضلا
 نوذك التو ةلاو نهرلاو ةراحالا نودةراعال !!نال (حلا هيراعلارسؤت الو هلوق) ر < ماع كاناهعيك ن ىدعتلا

 راعت الو عدوت الو لد ( حار قد ذل هع دوا اناكىأ هلوق) ءافبا نهرلاو همزال ةراخالا نالررد هقوفام

 ناتلأ لع نمد تكلهف ىنحأ دب لءاهلس راولام هيلع عرفتو همدع متو راّخخا ىلءةيراعلا فالخت
 رجأ ناف هلوق) ردةعبدولاكف نهرلا مأو نهربالوراع و عدون ورؤ.فرجأ:سملاامأو رحيل والا ىلعال

 هلوقل فا" سهقللا.ةعتمانامش ءركصذ ام زهروأْن وذ ىلع بش و ريوثتو ررد نهروا (ريخلا

 ريعتسملا نهضت اتخا نان كلاضب أن ممذتلا ىنريعم اريك رح واسال شاة انكو (كله ىأ بطعف
 584 امام هنال(رحأتسملا ىلععجرب الهلوق ة) ىسهلملا نة ىوج عج - رمال كالمللا قورحأ سلا ىلع عجر
 نءرح ف سو ى الفال امه دع ورحالاب ق دعت ,وهسغن :كإ هرحأ هن أك راصادنتسم نامذل |ءداب

 0 ال را !!لوق لديرردلاك تارامعلا ضعن ىث ةمقو هنا لعار ةصالخلا

 ةرئافلا بلس نابانتعش مر قعتو ةماعلا ةركتلا قد ةدئافالفريغالوس أملا همدارملاو ىف اج علال اددحأ

 | نع 2ناوهلوق) نوترملا ىلع ديازلاب : عج ريالف ةرشعب انهر ناكو نيرشعن هرلاةعث نوك زاوج عونم

 رحاتسملا

 1 11ر7 0770 يم م0 ا دو ف, تس وك تي دك كلا

 9 د



 (نيكسالملع)
 ةراحارعصت اسهال ضوعلا طر نعاهولحخو عافتناللر اعتسملاة يلب اقاهطرشو ةينانلا نءرحةراعا

 نااذهوريعملا ىلعف هيوسك امأددعلا ةقفن اذكو ريعتسسملاىلعةيادلا فلعاولاقو ةنامأ اهتوك اهكحو
 ردةعب دوهنالاضد أ ىلو | ىلع هّتقفنفهريعتس ناريغنمهمدختساو هذحت ىلوملا ل اقولفةراسعتسالا بلط
 ريغنىأ (ضوءالبهلوق) هحرشورونتىصولاو ىخاقلااذكو هلفطلامةراعاسالل سل (ةقت)

 قع ابنوك دارظت هبفو فرحنا ةروص قو ءابنوكل ىأ اهدعباعف !بارعارهظريغ ىنعع ساالق ضوع
 رح لحب نامت لاقي ناىلوالافا ذك لحم ىفاهنوك لي اهدعب افا هبارعار و هل ىذتتال فرح اةروص
 نوذعب و ةدّئازا هس وافرحاهاربمه ريغو نيمفوكلا بهذماذهو هيل ارتفاضايزورعماه دعت اموءانلاب

 0 (عافتنالا ةحاماهلوق ) اهطاقسأب ىعملا مصل ناو نييلاطتم نشد نمد هض ريعما اكذب

 |رماانلةهريغ نمةراحالا كل عالو همت لم اذكو كيلعلا مهدنالةلاهحلا عمو ةدملا رضاه طرتشد )ل
 ةحقنملا ىف لعتسا م ضوع ريغنم كيلا ,راهَلا فةيطعلا هو دررعلا نمد نانا كيلعلا نعت

 لعتسملا التاء فاتخالاهف ربعي ناهلو'كرلقلا طفل, دقعنتاذ_هو الق تضتقاف كلذك

 اذهل ةءاس لك ىفعجرينا هذا همز الر يعاهن ال هعزانملا ىلا ىذفت ال ةلاسهح او ز احا ةحابا تن اكولو

 كيلقلا نعاعانتما نوكمف دهب دول لو ل_صحملام يصمت نع عنم ىمنلاو ةدملا بر ضرعغ نمتزاح

 راى أل نعل اال عفانملا ل اهجدارمل اوىعلب زثودحما لق هكلمق لخدت لاهالي :راحاز وحنئالا ذو

 |ىهدحأ ذخأف بهذاو امهد> اذ لامقف نانئا ليطصالا قهلوارا<رخآ نم هراعجاساول هضالخا نع
 دلوق) كيل الريعتسا هنال ةحارالا ظفمب اهداقعن اورحيلا ف لاق تن امبسأ ذحخ فالخم كله اذا نم
 ىلا ف ضأ اذا ماعطالا نالابرتاغل ىأ (اسفاسعاط كلعج ىأ هلوق) ىنيعهبف حي رصدنال (كرعاب

 اا ,ر؟ ةاذكت سملاةداراو بسلا قالطا نمازابح هنم لغَت_.سام هندارب هنمع لكؤس الام
 (ًةهلف هملا ىضفتال ضرالاو مكسلل امضفمن وكنا بيس |تاحرد ىذدا نانانذعش همقعتو كالمنرمدلل

 لاحم ىلع للا مسا قالطا زاسجلا ةقالع ىو<لاو ردلاو رعملاو رردلاو ىن.علاو ىاءزلاكروه#لا لعج
 لعلم هتدارا مدع د نعوافرع نيعلاك لق مهلا نالة يلا هيدرب لاذاءانعم (ىوث كت دو هلوق)
 كلذرتك" ثاه ,رىبهذاذااهد ,رب م اهنلل برشدل اشو | هقان لح رلا ىطعي نا ملال صا و عقانملا كاع

 هلوق) ىلبز هعضو لصأ ىلع قب الاو نيعلا كل مدافا ةمهلا همدارأ ناو مم ادش ىطعا نم لك ىف ىلهة ىت>

 مزامآل نال هسفنىلاةيراحلاو بوذلا ةفاضا:_فتكحي لو ةراشالا مسايا (هذه راحو اذه نوف
 دلالة نانو بر نفك اه نوك.ن الات الان .عمديراحاوانوثلا نوكتناهنملا ةفاضالا نم

 ىوحيا د.سلال و طةسل ن.>و ةصالخلل يزعم رقما نءقمسأك راها نيعلاةلاهج مدع طرتشم
 هلوق) كل ذ نع هسفن ىلا ةفاسضالا تنغاال هوه دعب أمو اد هى ةراشدلا مساماعث ىلا ىعا دلاامرطت

 ةسلا ف هنم قأن[ك كشلاةمئا وهو لعالا مزانالمك“ ندالا ىلءاله قلطاوا (خناةيراعلا هيدارأ اذا
 ىنعلا مشلاك ةيراعلادا ارأاذاهلوق فذحو همها هيدرب لو هلو5 لعرصتق اولق تاق انكش طخاذك

 ا 1 0 ِ 2
 هدب اد ىلءانالف نالف لج لاق م5 لمممسم ظفلل ادهن ال (همخا هيدرت لو هلوق) كواناكدل

 ىادز ىدالا ىلع لسج ةمن هل نك 2 ناو هنن تح امهدح أ ىواذاف ىرخا در راعلاوةرأث ةمها يدار

 (خلاكل ىرادو ءأود) ىتيعمادعسالا فهل نذ| هثالةيراعلا هيد ارب نال (ىد.عك تم داو هلوق)

 ةيراعلا ىف كم ىكسهلوقو ةعفنملا كلَ لة وهفارهاظ نمعلا كلل ناك ناوكل ىرادهلوق نال

 لقب لولو ةراعا تناك ضو ءريغبارهمثر ا دلا دف -هكترجأ هريغل قولو ىوجح محملا ىلع لق انامغ

 ىكسو هلو ) ىوجردصممساىأ (راعألا نم مساهلود) ةيناخلا نعرحت ةراعانوكتالارومش

 كلواربخ نوك.نازو < من لاح هنان مب رغما قاسم ىلو أ ادهو بطال اىلا ةمسنلا نعىأ رش
 ا

 / 20 مي195-302--1738350 هت كن تقل 1-01 ه1 نفخ هال تهتم 3003772

 , ف و
 قدور اك رعإ
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 (نيمملا ف نمتلاثلا" را 5
 حا

 أ عقد اغا نا راضتلا تا ن رعهمقو رد نيمأ هنال قصب ,هنمصغلا قو قدصر !ىدنعتكلدو

 اهاعيلالح رعدومارعأف يش عب دولا باص أ دهم نعو نماسض امه الك- 0

 ملالاو هريغلاهن الدنا لالا ىلع عر جئاعملا نم نان كلها امش نم نيمضت اهب راف كلذ نمتبطعف
 ىعدااذافغأ اصاكعادي الاركسأ :أاذا فلص عملا ناىلارش (هيلعنمعلا ضرع تهلوق) ىتناع حرب

 ىصولا نهال ىتح هنيهددرلا تثيال ف لولو نامل اهزائمننالوأ ةمسرتلا قتلام اك الهوأ اهّدر
 دوما داق هرصواسهعدوا ىصل ةعد دولا تناك اذاىند طوقا ن نءىوج ف لحو هيلعدرا !ىعداوأ

 لكتف هلود ) ىدولا ىل_عنامكالن 1 كرير فيش ع رو تاس اندر سر رخأ أد ىلعدزلا

 7 عرقي نا عازتلا دنع ىلوالاو هي ولوالا مدعو أ مهندب ع-م ار دعتل راح 0 هو( امهل

 نع ود علا نع نكن لاقبلةدبانن ملكنو ىلبر لم دينيا هفنوا هد ولةلامسمطت امي

 : .(امهفلالافهلوق) ما راخ ىو أو همف ةغلرم كلا لكن :دسسعو أ لاقو نيج أ نيعلا

 ا لك اهسوتم لكم ]بحواماوك-:نالوخ [فلأ هيلعو هرا ارقاوأ هلذرب هملعا ممم لكل قحلا بحو اهنال

 كلذمرغم .ةاذهمىلا كاذ_دص:فصنو كاز ىلا !ذه بدصت فصن فرصدقفاموملاهفرصاذاففلالا

 ةضملا| !لفاانأ| . .ىدج الو امو هز هءاضقلا ذو ف يكتمل ل( حلال وكتلاب ىضقيالناهلوق )درد
 ءاضتلامالا ةحنوكياللوك لاو هسفنب ةمزامدخرا ارقالا نال هل هب كك هناقأ امهددال رق اذاام الخ

 ا لواللاعرقأ ان هنال ارتعدالو ه]نيءلا هذهام هللاءل وقد رو وراس

 لاو (مؤاضة ذفسالهلوق) اركامداس ناك لوألا لكر نق اواذىفاللامهرارق اد. غرالف هلارمف
 دوقنل 000000 اردخنلا قو ددعلا قتلثسملا فاصخما عضوو هيفدهتح لشمال كا .ىاصخلا

 قاب زر نوص# لاو عئاد دولا ف نيعتت
 س27 يب 7#222779س ري يس و يس 7 77سسسسو
 35 0500453445 6451546 154151545 1515 357546555 4515554555454 45451154151 جك16م هنأ 1نئ5 وكول 1505 85 15 26 ه5 15 لج هن د6 هك دف هك تع طك

 هم ءاععجريف هل لماع هنال (لوالا|
ه كلام الاقولو ةدهعلان م24 اع

ا اهدرلب لاقو ىنائلادنع كل
 : 

 لوطا مك د مع# مرام 0 2
 ١ هم 1 + م( ةيراس 0 0-7 رق ا
 0 حل آأ 0210 اج اب هب اج لع هه لو بال كم ا ب اع رجال الب جابت يبان بع ب

 تااولافاذك غول لاو ل ةعلاوةيرحلا نمت اعرب لارثا طرش اهطرشورد ففذتو دي د ديلا
 | قهللان هام لاا تساحتو ةراعالا تحت هلامراعأ اذا نوذأملا ىصلا ناني حرصتلاة ساتان ءىو و4

 .|ريدع ةناسقي صرقلا اوورشع ةقدصلا :اك اذهلذ ضرقلاك جات مالا وكت الامال طضملاةناحا

 | هتراعا مدعوه ىذلا نوعاملا عن :م ىلع مذ ىلاعت هنأت نوعاسملا نود :ءوىلاعت لاق تاك اباه هعوربشمو

 | لاقباشر و ةدلط ىأ ن نمراعتسا مالسأ اهملعةنأ ن ”ىراشلافو رام مزة اود * هنراعا نوكتف

 1 وأ ةضسماهنا ىف اوفاّتخاامغاو ا هزاوج ىلع تعا ةمالان اف عابجالابوهيكرف ةبودانلا هل
 | نوعنعو ىلاعت 0000 هركذ 'ذامن يعاو ةرعقسماجنا ىلعرثك" الاو
 1 ”لاهناالو ارك ذو ةداعلا ىف رواه باع نوعاملارسف ٌتمحارخ [ىواض لاه رك ذأم ىلع ىنتدن نوءاسملا

 ' | لعنزك

١ 

 1 عوج هريدتف دي راعلا لعةعب دولا سد قهحو ةسانملا هده تنعذت انسة لا نمد ا دلاهلوق)

 ظ الس نيعلا مفي (ةيلعف هلوق) ى بتنا ةعب دولا ن 0 هن راثعل ار درجت مولا ناعما كش لاق

 أ ىذلاوىمتاب رغما عخاربىوهنالاق (ىرعلاوأ هلوق 0 ًاواولا تدق هي روع
 واقراعتسا مالسلاوةالصلا هيلع ىنلا نال (أطخهزوق) .ةمطعلا هو در رعلان مةذوح ماما لبزلا ف
 يا ' (راجلا ذح ىلع ةوق) ةياهلا نع ا 5

 ا

 5 | نو تكا لسم مات لو ةارربامالا مرش ماما ةضاشا 8

 ةراعا



 1 (نك م 4ك

 *ممدحاو اذ (لك اي 0 8 2 رانا يا جر رفتاثرش ىانمتااعدوانع انا الافات وو

 ىأ هلك / ماي ا 31 لاقفهرمحأت :هنعمللا ىضرمامالا ىلا قلطناو ا 0 00 3 ٍ

 عاضو ) ا 0 هتعبدو ذنب نا نوهدملاّم رغل )هَ 3 0 0 00

 كنع ضر اتإ ب : 7 هدب قام لك ناك اا هسفن ىلا اسهقرص عدو ال ناكثراوالب عدوملا تاماذاو 0 0 0 1 00 ا نم

 هب ن اي 0 ((نمذ )هادم مامالا تهدم ناملعا ( ءا (جلاءاعتت اهلوق) هب زازمل | ن نعىوج فرممملا ىلا .جدرص 0 7

و و نيعضبت سمو نعذ ترك ايهدحا طفحالاه- ىظفحي ىذرا هب ال سدق الاو
 تن اة مل نه ىلدعو ندم .ص

 0 "1 لكلا ماذا ههدحأ نمشي ءارمش ىلبكوو
 0  ةالك مدقبالاه 7 م 0 (ضاقلاال لوت) فصنلا ل, لكلا نظن هنأ ا لكلا ل ذاام-هدحأ ن عذب
 0 أملكو ب لا 0 رنه>ولا قرح ” الانذان اظذص نأ امهدحالنال (هي نانمذ:الالاقو هلوك) ىعلب زهدنع ن دال

 0 ا ىندع لكلا قدارفتالا ناين لكدي توشب ىذر كلا نال ( ون "الان ذا هظفح نأ زاحهلوق 3

 اا نعد الخ 3 1 طفح ىقؤب اه ااامماذكو م هقبالاعق يدل اعالا هال ٍ

 قارون خلال 1 .رعىلا ءاسنأ |هانفحتاموهدعملا دا هيبار علاق 00 0

 رخاشير ناي: (هفظخسا) طوضام هعد دولاتناك اذااذها دعت ها رع ا 0 0 000 0 ا

 لن 0 1 يلو هن ارها اه قد نم هع 0 ى ١ نا

 تا 7 ىلا (رادلام الواهقلا اد نعي لههتج ورب طفق هسفنب اه فح | عدوملا ىلع طرسش ىوتقلا ث داوح ن هو 0

 ١اىلا عفدلاب ناسمتلا مدعد..ةي نا ذب لوقأو ىوج نامل مد ءمهم اكن م رهظ ىذلاوأ
 ٍْ ناو "نمير رارإ

 0 لانه أهي 0 1 اسم (رخآتدد ىقاهظف-واهلوق 0 نء2سرفو# تناكو اذ دقعو ف ةعبدولا تنك اذااع

 3 رو هلل هل ناكذاو ,هلود) ر هتكسل لا ىلعتبلا ارهظ ناكولا ذكو نعدللخ ه.ضولف

 نع د اما ىلا هعفدب نعي ا ما اكهسفنب ظفحما عدوملان ا .فحاشدش ةعب را 0

 عدولا ا مدرعزم ك0 هتاق نأق ردهم عفدلان ,رههتم نم يونس لعمل نو نأ هيناك 0 1

 0 تاريخ كاكاو 7 كل امعملا عف دتاللاقولو فنصملا لوق نمدافتس ام فال_حوهو هلابع نمنيعم ضع لاعذ 1
 3 اانا تلات كلايعملا فدتالل ولد هلوقب طم س11 تا وق نانمردا.تملاوهام لاكشالااذه ىن.هأ] |
 5 نادر نر أ ا ناد ءاسو نأب هلويدب هنممل ناك ناو فنصملالوق ىنعلا حرش ذ ذو كل ذكسدأو |
 2 ا 0 1 0 يي ادقل انو ١ م م ل أ را

 (عدول اعد 7 عن لعب نمت موال ام لا 00 ا 8 0 3

 0 7 0 ل نيةظفلو را عمل ! !مذه ىلعو عفدلا نم ىا مش 0 دو ملأ | 1 0 3

 || لود اذه( ىرخأرادف ذاهظف>وا هلوق ) هنهىفرو رابع |عجرم عمراعللاناباذه نوكيو اها عف ْ
 1 | سل |

 18 ا م مر للا او 0 نكرم ٍْ
 كاد الخ (صخش دي | 2و3) ىليز بصاغلا نم ىرتشملاو بصاغلا بصاغ اذك كلاما نذاالن ضن غن . 3 ١
 0 لالا. يذ ىدت»ولاو اقام لاو ىفاةسهقالاةالخرردلا فك ملعناو عججرب هناردلا ف ار هظ دس (عارسلاو ذو ٍ

 ع 7 اصنع ا ىلا ءامحلا ىح لول نادل (ءاش تام نمد: نأ هلامهدنعوهلوق) تصاغللالماعهنوكلل مهريغو ١

 ا "!نمغن إب ١ نهال لالا !ماماللو ءاشا مبسأ ىلا كلاملا لعق هنذاالب ض.قلابىدعت ىناألا اولا نذارش فنلا

 0 3 نك6 ناو ىرولا ةرولال هر ,ارو هظفح ىذرامنا كال املاو سلم قمادام توعد .ال هظفح نال هةرافد ام ىلا لا ىلا عفدلاب 1

 نعذىفامل 1لتالل ىراناذاف عاج الا ام هنمدحاو نوال هقراغب نا لق تكل دولنا ل كدي هدي ١

 ءادشالان مار نكر,.لو دعت هنمد> ومو ىلوالا هلا هلا ىلءعر جساس م| ىناثأ او اعمضمر د هنال :

 نما دعت عقو هض .ف ناق بصاسغلا عدوم ال2 ىجلي ز لعف ثادد>اريغ ن مايد موس ةنالف ضدقلاب

 لعد ”نياق) 1 تت كلم هبال ياللا )! ىلع جريل هوقإ) هلدنإلا |

 بوو 0



 دنع الواةنّومو لجان اكءاوس
 نعىمن ناو ( فواو ىهنلا مدع

 دقو قافتالاب نمضرفا_ةايمرغسلا
 ناكولهنال فول مدعد_:ع وعد

 رف-سلا نهدي هلو ايوذع قد رطلا

 ةفس لأ لسع اذنه ىافت الاب نكد

 اذا عر اد بل ايفو
 سدلىفاشلا لاقو ةنومو لج هل ناك
 قالطا نال ءاو نهجولا قة كلذهل

 قرذالهنا لع دير فاس ناد[ هلوق
 قرت ذو ريصقل او ليوطلارفسلا نمد
 للاقةريخذلاو ىناخاريغصلا عماجلا
 رفاسي نأ هتلاهجر ةفيتسوأ
 رفاسالهللاهجرد © لاقو اقلطم
 رفاس نأ هل ف سو وأ لاقو اقاطم

 اذ هوالد و طارفسالاريصقارفساجب
 رصملا ف ظفحلا هنكمأ | ذااهف ىالخملا

 ىلا تلو ةممهلابع ضءب ناكنأب
 ناكوأ نكي نأ. هنكع ولام أ مهلقت
 نعذن المهلقنىلا جاتحا نكلو
 دنع هعبدو (اًدشاعدو اولو) عاججالاب

 هيدصت تلطو امهدحأ ريق. لح ر
 هظحامهدحأ ىلا) عدوملا(عفديم)

 ولو ةقين> ىنأدنع (رش الارض ىتح
 هل ا عقدي امهدذعو هفصت نعمك لعق

 لكما قف فالخملاو نم الو هسصن
 . فالخل ارك ذةريحذلا فو نوزوم لاو
 ىاذكو اضن أ تاودلاو تابثلا ق
 وهاعق فالخلانا معلاو ىقاكلا
 تالبككح كلاّممالا تاوذنم
 نءامهادعاعتو تانوزوملاو
 سدلفدسيعلاو تاودلاوتانثلا

 عاج الا, همم صن ذأ, نأ رضاع

 امشي !ٍجر دنع عدو اناو)

 تانوزوملاو تاليكملاك ( مسقبامم
 ميسقلاببمعتن الام لك اذكو تامثلاو

 ظ (نمعملا خف نم ثلاثلاءزجلا)

 لجان اككاوس هلوق) نعضن رصلا ىفاهم رفاسول هنا ىلعاو هجأو ىنمعلا لاقربلا قىأ (اهي رفاسإ
 هنفو رانا صقساهررفاساذا نعضت هنافريثكلا ماعطلاىر وددقلا حرش ىف ىتثت_ساو (الوأ ةنؤمو
 ةءااخلا نامناب ىولا همةعتو ةنؤمو لج هل نكمملاذاةعردولا لاب ر فاس. ناعدولب ناضضاق نع
 ىبهلامدعدنءاقلطمابب رفاسف ةفض ىنأ ل وق ىلدامأ امو3 ىلع ىنم ةنوملاو لما مذع طارتشا نم
 (ناكولهلوق) رحنامزلاىديقتءالاكناكملادءقتءالف قلطمرعالا نال (ىبغلا مدعدنع هلوق)
 هنقعتوراشخالا ن عر بطعلا هفبلاغلانالرعلا قام رفسلا فوخانمو (افوخم قيرطلا
 ارحيولو ةمالسلا بلاغلا ناك اذا بحي |ىفمذوق قالطالا اذهفلاخض ل اقف ىسدقلا نءالقن ىوجلا
 ديقلااذهبدسغتلا ناهف (رفسلا نمديهلو هلوق) هليلعت نمدافتسم دسقتلا نأ, ىجأو ىبتنا
 [|| قبرطلا فوخ نم لكنا ددق هلعج ولفح راشلامالكق امس نم مهو ال افالخ قد رطل فو صخمال

 نكييلاذااسعزارتحالل هيدسقتلا نا لعاو ىلوأ ناكل نيدتلا نع ةيلالمنرمشلا ىاكرفسلا نعهممنو
 مالك هيلع صيصختلا ىف أيس كن مذ:ال هنافمهب رقاسو هلاسعلةنىلاباّدحانأب رفسلا نمّدي هل
 ةيناخلانع رحيل قب رصهيو نعي هلانعربغنمىتس هسقئب رفاسناهناهئمديقتساو حراشلا

 م

 قالطالل عجارةراشالا مساف ةنؤمو لجا 4 ناكولواقاطمرغسلازاوج ىأ (ةغينحىأدنعاذه هلوق)
 لج هلا رقسلانعهعنم نم حراشلاهرك ذام لمح ناىجمشت (ملاه سلامهدنعو هلوق) قباسلا
 اهب رفاس نا ف سو وأ لاقو هلو نمد رك ذ سام ىفانيالفرفسلّةدمتلاطاذاام ىلع امهدنع ةنومو
 هلو ) ىلي زهن ىذربال هنارهاظلاودرلا هيوم همزاب هنال (ةنومو لجل ناك اذاهلوق) حااريصقارفس
 لح ةزافملااناةراصمالا ىف طف اوهو فراعتملاىلا فرم قلطملان ال (نيهجولا ىفكلذهل سدا

 رفاسإالد لاو هلوث) ىلب زىصلالام فىدولاو بالا هكلعاذ وانمى ب رطلا ناك اذا اظفعلل
 سداو همااكق اس هيله ل دب [اكريمقا او لد وطل ارفسلا ننسهدنع قرغلامد_عقالطالا ىنعم (انت طم

 نألصاخلاو ةنومو لج هلاس: ميرخالد# لاقو ىنرعلا لافاذخو ةيؤمو لج هل سدل امل الماش قالطالا

 ىبنلا مدعدنعأقافت هير لا هلف ةنؤمالو لح هل سلاماما ةنومو لجهلام صوصخىف فالدلا

 ' هلايع ضع. ناكنأب هوق) قدس ايكدي رفسلا نمل نكمل نااضي.أ فو او ىلا عماذكو فوخماو

 هناو نهض: انيق هلايع ضع نكي ورفاسف هر ادىف ةعبدولاكرئاذاهناءاضتقم (مهلقنىلا تحيلو ةمث
 ةصالخملا نعر عملا ىف كل ذك سدلوانعش لاق كلذرب وصتلا*اءاضتقال ناكملار ظفحلاريتعبال ذنح
 عفديو نمضيال ةعب دولا دحمل هرب ىلا عج رالف هريس غملا تبملا حاتفم عفدو هب نعراغ عدوم

 || نمهريغزرح ىف عضولا نااض أر للاب زعم اذه لءقركذو هريغدب ىف تدملا لعمل هري_غوملا حاتفملا
 : زوال هناىلاةرامشا هم (حلا هظ-امهدحأ ىلا عفدب !هلوق) ىبتن ادب نمكت ىتح عادي |هلر اكّتساريغ

 || نوكيال هيلا عفدول هناىلاو ةقينح ىأ ل وق ىهبلا همدصن عقدي هرمأي ل ىضاقلا ىلا همدامنول ىتح عفدل اهل
 ارفظاذااهنمهتصحذم:أ, ناام_هدحال نا ىلاوذدخالا ىلعهمحاص ع جر قاسلا كله اذاىتح ةنيمو

 الحر اوعدوأ ةئالبثهظفلو هددقيأم نادسصافىواتفىفو نمضنالع ونمملا بكيراو عفدول هناىلاواجب

 هنو نهض ساقلا قد« لاقمهدحأ بدصن عفدف عم_تحن ىتحاتمدحأىلا لاملا عفدتالاولاقو
 نا.تسالاوهنامغلا مدع لعحدقف فسو نأ وةوهو نءم# النا .عسالا قو ةغضوأ لاق

 مامالا ل وق ىلع نولارثئاس نا عمرا اوه نوكب فيك ٠ لاقف ىسقملا ههقءتورح راتغاوه ناكف

 مدعموضعن لوقو ىمد-ةملالاقو ةعبرشلا ردصو ىل ومهماو مامالال وق الار انتا مساق مشلالاقو

 نوةقفيههيلع نوملا ااغلب نانعال امال هلعاد فلام نا -ةقسالا هنوكمالد سمرات اوهنامضأ !

 لام قافرصصت ناكفاهل امي ذقت نوبدلاذاهقح بلاظب ندلا قو ربغلا كم ىلعأب دعت ناكف امهتدب
 جلا كلل عدول اناني مامألا قرفو كرتشما نيدلاىلعا ابق (خلاعفدي امه دنعو هلو ىو



 (يكمنل) ؟ ال
 مرحي هردقب رجالا قدقسا قابلا طفح مث هضعب ىف ظفحا كرتف رمش ظفدلل هرسأتسا اذا [هب رومأل ابا
 هي. نورا دولاب ون عزتول تح ىّدعتتلا ىلادوعل العورعرلادا ارث لو نانا نامعأ| ناركذأ ذأ
 ناهذأ|لاز ىنعمو ىوحلا ةمالعل الاقي ريهظالايزعم ىبتنناعذلا ن عازل .ل قرس متاراهمه سلا دا
 ةعبدولا دةعنال (حلا ىفاشلا لاقوهلوث) اذهل ار: تمكت 0 اهول ثدح ةعبدولا تناك هلا
 دقعتالاةنامالادوعت الو اهمحأ ص ىلعدرل بال اًاريبالف ةثام او ناخذ نس ,.ةافانللاخهاضر اصنمح عفترا |

 نوح اعاده ةءاربلا نال ( (حماريعتسملا فالنع هلوق) اب ز رود اكورخأتسملاو ريحتس اكراصف ديد
 كلاملا ديهدي نافخدوملا فال امهسفت الامهمذم دهن ا كلددا  ورإو كسوا ةقمةح كل املادب ةداعا :

 نراضملاو راكتساو اةراحاوا ظفحوا ع ل_كحولا عدوملاكو لب ز طظذحلا هل ل_ماعهنال كح

 لوزسالهلازأ مث ىدعت اذانيمالا نا لصاس او نه رئاريعةدمو ةضوافموا نانعْكيب رمثو عضبتسم او

 ردعدولل لو هل لوقلاف قافولا ىلاهدوع ىف هيذكولو كل املا دم ؟ هدي نالةر م !اهذهىنالاناعذل

 0 ركولا عدوا اكو هلوق نم ليك و لا ىلع فوادعم ملا عضمتسملاو ىراضملاو هلوقوةيد امعلاوهانشالا ن الا ٠ع

 امهنهرب نال و ةرادلا تكرودنعلا مد ددساو ةيادواهنهريلا دعراعتسأ اذا تع ن نهار ران ا

 هبال نقارلا لع نام نر 1 اه ىتح امرضتةيلو لاما ض.ق نا وبتع# لع امرنهرمث

 ىلا عجرب نهترملا ىلا هعلست نال عدوملاك ن هرأ اربع :-سهناك ا غاواممةهر نمح نامل ن ءئربدو

 هلك نهارلا ىلع ع وح رلاريعملا بج و سف امضقم هن دريدا كل دعب كإ هول ىدربعم ادوصعم قدقحت

 ٍ رحأتملاو ريعتسملا فال هإوقن مفقنصملا» راد يطل 9

 اعدوملاك أةملاو ريعّتسملال اق نممهنمنأن هر ردلاقهركذا عدي ز رثح| هم المن رشلا فاك هن ىفلاوه

 (عرسف) حلا ةيقانةراعالاو عادبالاةذم تناك اذانامذلا . نءاوئرب قافولاىلااو داعم اوفلاخاذا

 ا للعةلو# ا كرتفاثاغل + رلا كل ذدحوف لح رىلادادخ ىلاةنؤمدلا تش هل لمع الجروحأة سا

 انا (هدوعدعورا ارفافالنعو هلوق ( ىلا هيلع نك دا فد ىلحر را كلذ ىلا هإ_صومل لدسعدي

 هلوق) نلوطفل |عماحن 2 هلال نمش قدصاغلتوأ اذرىدا مذ * ىلع هل سدل ل اقول امأ ىنعدوت لاق

 تناكوراكسالا تفز ارنا ماهلقنو اهّدر بلطدعتاو د ءىعدو:ل لاق ناب (اهدعامدعب

 0 :الف دقعلل عفردوحل ا نالاهكل اندوح ادعباهرمضحملو الع هزم فاس ن م كانه نك.لوالوقنم

 رسحاصركنأ و هلاهعانوأ هنما ا,مهو كلاملان ا ىعداول نال عاديالا نأ هيوك/اندنق دب ديد> دقعتالا

 0 ا و نما ه دق كدنع تس دو لاحام هل لاقول هنأل كطل ادع هزوكب و نع غيل تكله
 نعد الار اقدتناكولا من الار ما وتحل و نهض )تكلهندوحا لاحاباكم ع نماهاةس لول هنا

 تان هدو اهعدامحاص هللا اقف اهرمضحأ اه دول هنالدوح ادع ؛اهرذصإ هوك وده اقالخ دواي

 نهربولكتابق 4 دبا ماقأو اهّدر عدا تاه دولودرلا مل هالابخ هالو نعذرملا مدع تكا

 عاام ا |فاحهدوخج ل. .ةاسك الهىداولو تن نو دو اف تطلغ لاقودو 42 !لقاهدر هنا

 ةصالخلا نع هحرشو رب ونت نه حلىرتش امتدح سراضم فلن ّئرب لكن ناو نم فلح نافكلذ|

 ربونتلا د ءاعىثمناو اماكمن ماهلقن طارخشا نههرك ذاملوقأو ةيناخناوةيدام-علاو رابتخالاو |

 نياوصفلا عءاجنعاض» أ ةلالمنرمشلا فاملفلاخع ىئطانلا ىلا ة.االمنرعشل | ىهازعو ةصالخت |ىفاملاعمت ظ

 عادبالا مواسبتع ةريدعت دولاب عدوملا نعكاذا (ةهن) لو< وأو نعمك زرراءلاوااهدحهصنو |

 دول ا موب هنعقن هماع ىذقد ةدالخلا فىذلا ناب ىسدقملا همالعلا همقعتو صا انع ركدوختا ونال ْ

 | عادرالا مون هدمت: هيلعوضق اذكى ا وب هتف أسنلبع ع نكلودوحنا وب هته لعنالاولاةناوأ

 فالتخا, فادي تالق كح انالتاهنوكل ] نامضلا سسدوح انال )ن مدد :رفر دعو هلوق) ىوج

 نادلو هلوق) ىلي زا طفح انههدارمواهكذدارأ اذاافالثانوكاغااناق ةق.قح فالتالاك لاوحالا|
0 
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 ىلا اهعفدول ىناولحا مالا سعرك د ةندملا عقد ,ىتحرذعلا ىلع قّدصي الو نمي هلزنع طصمل ناو عدوملالزاعىف» رحلا طاحأ اذا اذه لقاقلطم
 راخلا 0 1 نمعاملاق قر معودصم نعت م : قرغلا الة الاو نع< هلا ع قام ض عل ىلا عف ةدلان | |عفدراح

 ارداق) هنوك لاح عووملا(اهسرخاهبرابملط) دوا (ناف) 0 0 - ماكل 7 برغااق 1 اصقلا نمكيرتلابو

 | هلاع) عدوملا (اهطاحتو اهوا ست ىلع

 ابهسنح اهطلخ نأب ريع دال - ىد

بةطنحلاو نمل. نملاك
 ((اهنهضإ) ةطنحلا

هلوق.لوالا فد. فاغاو نمتلث لا ف
 

 عدوملا ن مدل عب تناكو ل هنالارداق

 | وأ ت قولا قمضل اهعفد ىلعردقنال

 لوقلانوكيو هم .اعناهفالفهريغ

 | طاخلانارءاو ةمناخلا ىف اذكهلوق
ب رطد طا هج واةعيرأ 0

 ق

 مهاردلا طاذك ٌريمعلارست عمةرواجما

 ريناندلانم_هاردلاو دوسلاب ضينلا

 كاملا ىح عطقبال هناو زوالايزوىلاو

 عمدرو انا قد رطد 00

 ريسعشلانةطنحملا طاخك ريل اس

 0 ثلا قم طق كلذو

 كلاملا يق عطقتب ا .ةوناسمدلا

 ها نوكموان 0 طواخملا نع
 طواةخاريص ١ ناس امق 2 ||لمقورام 24|

 ١ قو فم أدم ع طااخلا 27

 سذجلا طاخنو رص ال ناسسالا
 جرشلا,لاطاذك ةحزاممهفالك
 تب زلال _كاوأ مسهسلا نهدوهو
 كار عام لكو

 ناتمعلالا كلاما وح عاضقلا

 سنجاب سن | ط- 2 عاسجالاب

 زوللانهدطاخك ةروا<وا ةح زامم

 1 زوجان هدوأ ةح زاممزوللان هدد

 ةطن4لاوا نمل اننيللاوأز وحلا نهد
 مهاردلاو أريعلابريعشلاو أةطنحلاب
 دوسلاوأ ضسدلام_هاردلانضينلا
 كالهتساوه هفينح ىف ادنعفدوسلاب

 نيمضتالا هم اص لمس الاقلطم

 أ كل مطولذ مار اصو هتعقو اهلثم عدوملا
 طااذلل

 00 ا خر دسلاذ عى بسك حوقولا ولءمريغ قرح او |!قرخ 1 ناكو ىنعب قرح اواقرغلا |

 1 هاعاذاال لماما ىتح هلاعاهطاحتو أهلوق نال هلوانتام صعد ىلعن لل رصق هنق (ملا هني اهطاعخ ٍ

 |حراشلا ءركذيساك عاجالا نامذلا اىلا كلاما قح عاطقن|بحود هنال تنزلاب لحاكم سنجر مغت سذحلا ||

 همهاردردقب طولخملاىفهكراش ءاش ناو هلثم طلاخملا نعض*انشن راسخ هل لن طوال ن نعغلل املا كلم عطقنب الامه دنعو طل

 : هنمعب ىأ قدص هلوق نمدا اراانارهاظلاو ردقيفوتلاةبادخاو ةصالخلا جالك نب لصف ةنسالا|

 ار هاظ (حاف 01د لت وق) الماعدوملالزنعقدر 2 | ناجاءأوسئا (اقلطمهلوق) | ١

 | هلوف) فالدت دريغ نم هحرشو رون لا فهن مزح اًذهلو كل ذك سد دلو حوح رم هنأ لقب ريمعتلا |

 | ىلعةشملا مقا اذاالارن[ك ل فؤاد راحيملا عفدلا ىلعقدصاالىأ (ةنملا يقي ىتح .رذعلا ىلع قّدصت الوأ

 ١ رس لابو اءادّتبارعمأ ىف تعقوف ىرخأ ةنمفسىفاهاقلاولاذكو همف هل ةرورضال هنال (خلاعفدلاناكما ||
 | ا )ادرك نان( برهلا ذك هلوق) نستنان ءةيلال مرش هلعقب لصح فالت الا نال ن مذ ْ

 هلوق) انش طذطاذك نوكسلا ىورو كرحموهفراصقلا ق دنم ناكن اوءارلا نوكس وهئرانلا نمأ |
 ادق (اهطاخخوأ هلوق) ردرهاطظلا ىلعدن مةمالعب وأو هلوسر فالخ هل - 7 مرر ع ارب ط مث |

 أ طلاخما ىلع نامضلاو عدوملا نمذ:الهلامعىف نموا ايدنجا ناكول طلاس نال اسهطلخخ عدوملان وكب ا
 | ناهلوق) ها هلاك رمث ناكهنذاداهطاخ ناو لاق ةصالخما ن عر هج الدوبا نمذنالو | ريبكوا ااريغضأ|

 | نكيلول تح عنا اظهنالف ىلوالا ىفاما(نيتل نار خهض هلو 3 ريم .ةلامدع ىلعنز اهذلا ىف رادملاو أ

 | نوكيالثل هعف ديال هنانامظ هر رض هذخأ, ن ا همحاصداراق اس ةعب دولا تناكول كنمذنالاماظ عنلاب
 ع 0 :لآ نفاهرهم ضب ”واهلاكج وزالاهتمرار 5 | همفاناك تع دواولو اوهلطلا ىلعانم عم :

 اكواهلوق) اهاكل سمرا اص هنالف ةمناثل اق ىامأو هحرشو ربو جوز |ق> بهذ الث :اباكلا ا

 )ن الو كا عع كلذو هلوق) ىوج همالكرخ هم اعل ددأك ة ديعتب هلع 0 ١

 وأ هلوقو ةرامم سنجاب سذلاطاخ لمشت (نيللابهلوت ىلازوللا نهد طاخك 6 هلوق) ىايز معلا |
 4 اا ب ارق بريوش فلما قف ةرواخع 6 طلذ كلل ةعدوسلاب هلوق ىلا ةطخ 4

 نبعلا نم هقح طقسوأرباولو غن ىنأدا دنعاوملعكلالإ لمسالو نامذ اعادأ لمق هلح اس الو (طلاغللا
 نبع كال وصولا هنك< < هنال(حلارابخلا هل رب طواخملا نعشلاملا كلم عطقني الامهدنعو هلوق) رحنيدلاو |
 توافتثالاهف ةمسقلا نال ءاشا ها ىلا لدعف هح و نماك الهتسان اكو ةوسعل انام هتك او روع هس | ا

 ناكف اضرالو ءاضةريغ نمانعةتصحذخأب نا نيكي رشلا نمدحاو لكك م ا
 ىلا لوصول هعمر عتب لئءف هنال هجو لكم كالبتسا هنا هلو رغيف ىنءمائاق هة- ندع ىلا لوصولا ناكما

 ؛ |ريطيفممتردق تمت لخدرال لا مادعان رال ءاذ نمرثك" ادام علا نم كالبتسالا نوكمألو هقح نيعأ

 | ىيعئلالما ةكرش ناكر تشنف دج -ورلو ىدعتلامالا سال نامل نال (اكرتشاهلوق) ىتاي زانماض
 متانعش لاق هج ولاوهو هفذح سرد امس ضي ىفو كارد سالا اذهل هجوال (حلا قفناول نكسلو هلزق)
 |نكعملاذااذهاهاعهلامهطلخل (لكلا نمذهلوق) كاردتسالا اذه وال لاق ىوجناديسلاتسأرأ
 | ىتحمان ءرد امهاد- | قفناقن دع دو دواوادربملو قفناولاك قفناامالا نهد نكما ن اقري ملا ْ

 | نع ىوج ةندبلا مق : ناالا ناعذلا ن ءأ ارسال هيذكن فكلما هق دصو ىنعب (ملاىدعتلا لاز اهو

 | قاعجر مث ضعبلا ف فلااذانتاقرالا لكحرف انةكايرومأمهنال (نامذلا لازهلوق) ىداعلا ا

 رومأملاب

 كلهول يت>اطؤاخلاىف عدوللاو عدوملا ىأ (اكرتثا) همهاردبطاتخاو هقودنصف ةسدكلا دنا اذااك (هلعفالب) هلاعةعبدولا (طلتحناناو
 لمى (هلثم) عدوملا (ةرفاهضعب) عدوملا (قفناول) نكلوامهتم لكل ناك امردق ىلعامهتدب قاملا 5 و مهارذامهلاه نع كإهارضعت
 ىأ(هلثم) عدوملا (ةرفابم )١ عدوملا (قفناول) نذ-لو همم لكل ناك امردق ىلع منذ 0 م (قانل لاب هطل خو قفنأام

 همدخ»اوا ديعوأ هسافابوتوأ اهنك رذةيادةعبدولاتناكنأب (اهيف) حدوملا ( ىدس «ن نأو صلاَن ا ص

 ىدعتلاببجاولا(ناسهغلا از :)ناك ١ ام لعهديدلاددو(ىذعت |يلازاّمث) هريغ هعدواوأ



 0 ا ل ا 0

 أ قالخ ة.لالينرشلا ىف هرقاوالهحمت اماذا نيضوافتملادحأ ىتئتسا ثدحهام_ثالا نع قسامنا لع امن
 | ةكرش َىثلافو انه فنسملا هلقنا ل دقعملا ىلع نيضواغتم ادحأ هل ثسماهنم ءسدلوردملا قلاقاذهيو دعما

 أءاتئتساق نأ رن ءاو طاغ هفالحتو الجم هنوع كر ةيافل نعد نان اوصل اناةيناخما فقو نع

 أ سدلو ق.سإك ةعبدولاكالهتساب ناعضلا هيل بالا و ظفحما هيلع بحال هنالارظتر وهنا ىصلا]|
 مالكم ميتا ال مااهناح ملعب ثراولا ناكءا اوساقل مةنامالا لاح ناس مدع لمعلا مدارملا

 لاح نسال ناله هوم ىنعموهاشالا قل اقامهلو اما ءشراولل نوكمال نادمقب لد :م-مضعل

 هم اقم ىلع ثراولا نهرب نا محتالف اهتددر هتامح ف لاقوابتدب ناف اهلعنال هثراو نا لعب ناكوةنامالا
 || ركناوابتلعانأ ثراولا لاقواف للا لممحتالفاهلعت هن ”راون ا! عب ناكح ناو هلوق ل.ةءملالاو |

 | نمضيقءانمالا تس (هلايسوهلوق) رد قدص تكلهوابتلعانأو اذكر هلاواهرسف نا بلاطلا
 1 0 هدي نا هلام - تن ةصالخلا ىفلاقو هناا ن ءةيلالت ريشمتملاىلاعفدلاب

 هار_هاظولاق نالوا ىلا ا يدع ا هلام نمسا

 ام توك اتش ىتح ىنجالاكناوبالاو لاقو ةصالخلا ىف هراّخخاو طرمشهلايعىف ريغلا نوكحن ا
 ىلا عفدلا زو ىت - ىو“ :فلاهملعو لاق اه طارتشالامد_عوريغلاعبت هيأت ابار هخاو هلامعىف 1

 نعىلا عفدولاعف فاتخاو رحانانعو | ةْضو ام هكي هريثوادلا سعف يتلو هنانمانمنيمأوا هلمكو وأ
 | قش :اوح نعىوج ناضل ةياور عجرتةرمخذلا قو ةيناخلان ءةيلالبترم ةعبدولا بحاص هل امعف :
 | ةصالخملا نعر نهض كل ذر اعوهو ةم.مأريغولف ةميمالا ىنعب ( تجوز نم هلوق) دمفعلل ةعيرمشلاردص |
 هدلاوو لاق ثيرردلا ىف عوام ىلوانيدلاولاو دلولايريبعتلا نا لعا (هيدلاوو اهدلووا هلوق) ةيابنلاو أ
 هدازىزع ءغلادقلو حراش 552 قفا اوااقدلولاب ظفح ازاوح ؟سهن ةمرل عال هنالهيدلاوو '؛

 هنأو ريح ”ريسغو هو مكحلا اذه نم 1 اكيياوسر ةرردلا طا

 ةرهاشمرعجالا ىلب زلادم هو ناهرتلا اك ةرهاشموأ ههناسةريجالا ىنعي + (هريجأوأ هلوق) هناردوأ

 2 ديا ار م جلب زلاهمدق اعةلالضرشلا قف دكت اوك .لءهق قب : نوكح) ناب ٍ

 نكس الو هت>و زو زيمملا دلولا هعفدواف كح ولو ى أ(ةنكاسللب املا اذه ىفةريعلاو هلوق ) ةقفتلالا
 | [كوأ ةقمقح هعم نكس نعلامعلارسفت تلق ناف ةصالخلا رءرد نمل ام_ملع قالو امهعم
 هتاف ىف ن اكن م لكه.ف ىل_ة دي ىلامع ىلع للاقولو لاق ثيح اب اكن م ىابزلاو فاعسالا فام فلام

 فقوأل همسنلاب كانهامو هعبدولا انةمم ةمذلاءاسنهامنال فااختال تلق هنممر محراذ ن نكي ناو

 ٠ْ أ هداولاهعةدولفردلا ف هلوق نمد هباوجتلق مح ةنكحامااندار 1اامتا5ناف داصرالاكهوحنو 00

 هلود) ام ةاهن 6 م2 |ىفاهئاالاوتآن كى كناو ةجوزلاناف هت وزو زم مملا

 0: ةنامالا ىف فلتخت ىديالاو ءريغد ب ضربا محاص نأل هلادعىف نمريغب ىا (نض مهريغب اهظفح ناف 1

 ْ ىبح عادي اهأ ارا_جتسا اربع ن «هريعزرح قع ضولاو نراضب ال رراضماكح هم نود الئئشلا نالوأ

 || نذداالب :عدواولو ىادز هيلا م استلاكن وكف ركام دي ف نمدي ق عضو حلا فضول الهي نعي |

 | قالخاعادي|نوكمالف 0 رلاك كالا لامعهلادرلاو نمملا نمل الا يرخ كلامازاحأ أ

 : | ىلاوأعدوملالزنم ىلا ةسعب دولا دراذا هصال_ *1ق وأسال هناف كلام الامءىفنمملادراذا مصاشلا

 | ىوتةلاورحب هلا ف لاقةيراسعلا فال نوذي ىرو دل اديا اورو نعم ال تءابضف هلامع نم

 ا هراحيل اهل -:5هلوق) وج ةيريفب راشلا مالك ىف واولا(مهريغدنعاهعدوأو هلوت )لو الا ىلعأ

 ْ قنص الار قرخاو امتاحم :وقو م كواعناجلا تدلل 4



 (نيعملا تف نمكلاعلا ل 1

 ١ ىتث هع رشلارد_صىئثاو-ىق د فحل لاق عادمالا عرمشلا ف ةعد دولا ىأ ةخالا هلوق ىل-_عفاع

 ةنسدرلا ىلا هر نأ علعلو ىسدقملا ةمالعلا لاق ىمتناهغل الو اعرشرهظ» الردصملا ىنءعهعبإ دولا |

 ىأ |همطضمع رما بن نا هلو ةكح ذب دولا ىأ لوعفملاب عاذبالا ىأ لعغال هم 0-0-0 هنأ

 كلكم لعن نع ندلا ردنا نال فال د تلال وعفملا سان عا_دطضالا ىع.ف اعامل

 ىتءعامهدحأن يفي ر ل ,تفرعا ذدهلف هناقاخاذ- هاك هلعق م 1 لود لا مست وهو 0

 حاضد اةدانز عم ء”ىوج دسفحا هن :ماعناوجلادافتسا هنعو َْى المال هان ««ىاسشلاوعادنالا

 نكلو هكرت لع رءذعأف لحر قز قتفنانانةلالذوا اك رص ىأ ٍ(وقعلا طيلست هلوق) انشأ

 7 [ًارضاه كلاما ناكن او نع المذ_-أب ,لوأو ةلالد هطنفح مزتلا دقفه ذأ ل هنال نع ارضاحكلاملا

 1 روك ذملا عادبالا نع ءاريخ سدل حاريغلا طبلست هلوق لاقد نا ب طم طيملا نعرح نءهحولا ىف ننال

 ىلعل لدحتاربغلا طيلست عادبالا ىأوهو ردت 0000 ادتيمريوه ل. نآملا ىف
 : ىوجلاهمّدقامكلذ

 ةنامأ ىهو هلوقإ) همفتتف ددفحلا ضارتعأ نمهرك ذام هيلع يو عاديالا عرشلا ىنةعب ولاىأ لاق ث.ح

 ثلا نوك نعةزانع ةدبدولا نال هسكع فالخ ناومح ناس ذاكر ئاحودو صاخلا ىلعماعلا لج نم

 هدازىضذاقلو لاق ىوج لص ربع ن نمنوكحت د قةنامالاو ادصق هريغدنع 4 .-اص فاق« ايةنامأ

 رعلا لاق (خحااممثدن قرف لاناالا هلوق) ىسرتناعجاريلف لكان قات مالك 1 لاف

 عقوولام ةصاخةنامالاو انرك ذا« صاخة مد دولا ناامهدحأ ندهجو نمةنامال او هعب دولا نين قرفلاو

 ضعءب ىف فاما مهمكحو هريغ رج ىنهنق اأو نانا بو < رلاتيهنان هداص3 ريغ نم 2 هدي

 فال ادب ناهذملا . نعأربالةنامالا قو قانولاىلاداعاذان امل ١ نءأربم هع :دولا ف نالروصلا

 رسأتسللاوةيراعلاك ابنذ ناعم ال :ااروصلا عمج لعشدف نوممرم وهام ماعةنامالان اىناثلا
 هراتدتاو نير باغتماناكسف لو.ق ةلاو بامتالاةنامؤلا ضوام ةعبدولاو هل ىصوملادب ف هتمد2 ىصوملاو

 روح عمجلاو سدكلاو متفلابناسنالارجو حاصلا فو ىدركلا نع لؤالا لةنوةراسهتلا باص
 3 ا نر كا نه لف ترش نوك تاجا (ةماعةنامالاو هلوق)

  [ًرخلا ىهركذام ىلعامأو ةياهغلا ىلار علا ىفهاز ىذلا ىفام 1 رفلل قفاومح راشلاهركذ ىذلا قرفلا
 ةعيدولاتناكاذاالا ( كالملاعدوملا نءة:الفدلوق) نايتلاامه:دب نوكمف ىردركلا ىلاهازءوالوأ

 تكلهءاوسوال مأ هنعزّرَتلا نكءام تكلهءاوس (اقاطمهلوق ) ىباب زللاب زعمدايشالا نعردجأت ||
 «2حدوملا ىلع سدلمالسلا ةملع هلوقل تقرساذان متالاذكو والوا عدوملا لام كالهنود.اهدحو

 كاش نوكدرافدغ | و دال دانا لالالا ونا او واضرلا

 صضعب عدوا اناطاسو الهش تاموهلْغل ااذحأامل ءاودمالا نمد الهدم تام نيم ألك ذك عطش ر دعم

 . || ىعن خااملوتمالاهلوقور رداله#تامو متم ءلالام عدوأ اضاقو عدوملاناسالن ال «١ تامونيءاغلا

 تاماذانيضو اهتملاددحأ ةعمس ىهوو ايشالا ىامدازبو ةنصنلا ننال ةمولظاللا حرش ىف هيدمق اذك ل دعلا

 الهمم تاماذاثراولاو هنبا لامالهتاماذ | تالاوالهجتتاماذأ ى دولا ومدن قىذلا ل ألا لاحنيسلو

 هلعربش هتنب ىف كلام هعضواماله ع تامن مو هنن ىف حي رلا هم ا ل

 ةعسن :هلالبتشلا قاملعدازو هتعمل اد لاك دنع عدوأ مالو تاماذارو كك !ةفلاوأ
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 نايلوقلان 0 دو ةغسو نيدو هإةعو نون >و قر ورغصأرو ع "او اعلا موو ,صو ودا

 اله تامو تملا لام عدوأ اذا ىضانقلا نا ن هرردلاق رك ذام نالعاو حلا ىداعملا هفعض نع غال بالا

 ىرديالو تامو هدب قىتاتنلالا اوما عضواذاهنأ ن مىداعلا . نعة.لاليثرشلاى ام ن اىلارعشد ن كال

 ناعم 1 ب هي تاقارزللا ناعداقن هم لالرزرثلا امم فلا واله هتو نع لاسلا نأ

 ١ رظانلاتامولردلا فلاقاذهلو لددلا ن نعزارتحالا ىلوتملا بناه ىتلغل اد .رقتلان |لعاو ىلع



 0 5 نا كيال لع)

 متسارع

 ملا كلذ ل ودق ىلع كل املاربخت م رانهكتدحو لاما سارح ءانعا الان ل وق. ناالارحاب لعل

 | ىوتغا 1| يداك ىو لهعلدن , العد ل لا عرسال عر نكي نأ: هنا ما < ر لاملا ف نافدلو5 موهفش

 مك 1١ ندد انكم 8 00 000 ٠ْ
 كلر 0 وو ناد وو *( عدول بادحسم + ما ا ا
 0 0 و 30 ا ا ا ا ا

 ْ لوقت تيركاورلا دما ئوذدس هنقق لوعفم ىنعع لمعق دنار ءاع ان نود دولا اكل ود ن ْن |سا. ةلاناك

 إ ةحب ذل اكءاتلا هنلع ل ريءاعنال ادادع نم لج هال س اق ا نعل رعاغاو مل ل م !ارحلحر
 3 هي

 و نم مزاد ءالذا لمأت 4.3 (ادوجورثك |تناك -فهلوق ) ىدتفا حو ثدنأت لال لن نكت 0

 نار 7 في 1 3” ا (اةغلا ف ةعاديالاو ةعبدولا م هلوق) ىوجادوحو ا نا ابرت يالا ةيراصملا نوكأ

 ا 2 1-3 17 1 عادبالاو كارل لاوهو عدولان مةل.عف هظفح ناسنا دنع و رثملا لا ىلاةيلطل || ىفاك عب دولا نال لمأ : هيف
4 5 . 

 3 1 3 7 ع ردصمازنامأ بر ملا نان 5 اكل هركذ ذامو هّتعبدو لد ةىأ هعدوأ لاقي و ىنه«عادبةسسالاو
 ش١ م5 رثئأ تاعا اجلا مهعدو نع ماوق أنيرتن» :.ل لاق دقو برعل |مدخأ مالسلاو ةالصلا 4 لعهنأن هداز ىذاق

 ل 0 مم مهعدو نع ماوقأ نييتنيل مالسلا هلع هلوق ف ىأ ثددحلا ةوكاد مدارملاو ىوجاهانا

 تا 8 ١ اب قا ذوفن مدع ىلع بنر ة بيه بسوغن ف ثدح نانيلفغلاو منيتكماوأ !م.يولق ىلع نم علوأ

 كرز ل ْ نكمل هلوةواضدأ م و قوق نمةاننملا اناا فو هم ةنيخلا الامن نمنع هلودو اذ 0 0 .٠ ل 1 ا هد م ِء ع ! 0 شا طل

 0 : ا رودلر3 ه) انح خش نر . معاهم ذقت نمهدحوملا# الامضرو قوف نمئانما تفر ةيتعتلا اس امد
 لالإو رس هردفلأ ىنطعا|لاقول حط ةملا قح ىف ةلالدوأ احرص لودقلاو هياكوأ امير ضالعفوأ الوق ( تاححالا

 0 1 ١ امل ةددمىلدالاو ةشا نمىفدأاسمنال ط» ملا ناك هع :دوف كيطعأ لاقف بول اوأ

 0 عدو مةردجوت !ةلالدلا نال لال لوك تالا نيك اسرع 0 ىلعفلا ل و.قلاو باحصالا

 تيب ام: ا نعىوج لقب إو أ ليقنامفلان اة د ماا باحالادرمجك

 فاير نإ نهم حفلا ا عاضاذا اري وك ولا اومهذف مود لأ :عهاك عضو ةصالخا ن ءارخ ىف ور اشحاللا زعم ىسدقملا

 هس 1 0 6 نه ئءر ءهيأنث هن عضووأو ى- مننا نا_ىذلل نمعتف عدل هاكر ا نعضدحاو دعب ادحاواوماقاذأو

 ا لا | حدوم ىاجلافامئاغ ناكنافارضاح اجلا م ءادامطدو هاا نركا اوماك-ت:1ن اواعادب اناك ىابثلا

 317 0 هني لس ةصالخملا نعهمؤو ةيئالا نعاضأ رم اعاديا ناكل انهلاقف عطل را نأ نال بحال لاقوأو

 دفرب ل رك ذام تلت ناف مصالاوهو نوضر» غلا بوث وهاذاتهيوث هناىاسثلا ن طف ىلا ن 0

 ايسر < | اطارتشا نان مةصالخلا نعاض أر معلا ىفام البال مصالاوهو نهذ: هنا نمةصالس ملا ن ء
 كليو, ا راتءاوهوالطاب ناكميا.ث تءاض نا ىناحلا ىلع ن امذل اطرمشولا ذو لطاءنيمالا 3
 ناك امناوااهرقم نوكب صدقتلاو لاؤسلا هكرتب هنالن هضامناتلق ىببتنا تفي همو ثمللا ىلأ همقفلا
 هلوق) معن اهيلستن ولف ةنامالاراسوتدص مدع ا لاق يساملالطاينممالا ىلع ناهذلا طارتشا
 ْ كرت فكي ألو ىأب زلاريعهيو لعفلايدءلاتأيثا دارحاو است هيف (حاذاب الاسم انوك اهطرشو

 | لوقأو مومذءب هل عىرجو ةكالبترمثللا «مت ىوج لاس هملعد ات امثا نو دنت ث طفح نال تايثالا
 : كلذمل غب الاسع زارت>الادار طالب لعفلايدمل ا تا ثا طارتشا م دعاطرش هل ,اقلا لعح ن مدار 1 سس دل

 | توج ل عدوا نوكو هلوق) ريدتف حراشلاامه رك ذئذللا جيرفتلاو ليعتل لد ْ

 | .| دارملاو ط هلا نع 0 ةعلادعب ندخارو يش ادمعناكولو ندد ا .دص حدوأأوأ ىتح (ظفحلا

 | ءادالابو وح داع هقب (2 ملااهكحو هلوق) ا ارصاق ناكول يح غلاما اوه ذيعلاب

 ا نمودضاعتلا ثدحن ماهمطاعتب ردقملا ءاقنلا ا ءتاهمهدو رك !|ىناك اهوق نا.قماو بلطلا دنع

 1 (عادبالا خرمشلا فو هلود) ءان ةلادرسالاهماحتساو هللادابعةناعا قملامو هندي عفانمل ذياوتساحم



 ا ةددقالال.ةنْلا كلو
 ىت>(رخآ ] اغلأ) ب راضملاىلا

 أ( دنعلا نمبراضملا

 دقني ناىلالاملا بر ىلع ءعحربو

 ل تورد
 هعمإ هيلا كالاملا (عف دمج

 ىلاتعفد) ب تراخملا (لاقت نا نا

 كلاملا (لاقوافلا نات 0
 راكم (نيفل ا( كيلا 5

 ةق.نحوأ ناكو (براضاإ لوا

 لودوهولاملا بر لوقلا الوألوق»

 تراضاللوقل !لاقو عحر متر فر

 لاك اترفاتحا اذاوامفوق هوقو

 لاف مي رلاو لاملا سأر ىف براضملاو
 5 اممشو ناغل الأمل ضلوا 1انر

 سأربراضللالاقويرا رلا تل تال

 فصنلا ىل تامرشو ىلا لاملا

 لاملاسأرردق قب راضإ/لولاق
 لامل ير لوقلاو فالتالاىق رماك

 8 اهحاوح ر رلانمهل انرداع5
 تلو 1 نم ىعداام ىلع ةثيملا

 لك ىئموهمل !براضم اىعّداوأ أولو هءئذه

 صوصخلا لاملادرىّداو ناكام
 عوق ةيراضمالاملانر ىّداوأ

 اهتيعنورا هن ىل تنع»أم نر ذلالاقو

 لاملاب زرفزلاقو تراضلا لوقلاف

 وه) ب راضملا (لاقف فلاهعم)

 لاحاو ضرقوا (فصتلا,ةيراشم
 (كلاملا ل اقوافلاحيردق) براضملا نا

 لوقلاف) ةعبدووأ (ةعاضإ) وه
 تالق 0 كلالل

 اذاامنب» وادا هند قر ةل!هح وأم

 كا تاتا لكم انوع كما

 ةيراضا !تراخملاو ضرقلال 1

 لوقلاو لا ابر ةئد دب كانه 0

 ساكعن |قرقل امدح تلق ال

 دخالان أ ىل !ءاقفت ادقام,مالوإعلا

 انامك دب لاملاب روندالا,ناك

 حاضب ,الاىفاذككس وهو

 امفدلابراضللاىأذالاءادغلا نر ددعقدال بر انقاولاخ تر :ةرمح طرتش هنا لصاحلاو نهتزملاو |
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 (نيعملا مثف نمثلالاءزحلا)

 هنف هإتراضملانالاموترضحالا عف ديالربغالاغلأ هتعق تن 6 اذكر اوألقأو اددعل |ًةعق لثم

 نهارلاةريضحالاعفديالأ طن ىت+اذ نوهر 1 اكهعمب ن نمهعنعو هذخأب ن ناقلات وسبل نلمح

 مهردفل أ ددعلاةعتو ا ناكناف هنعمل هعفد لاما سراذ لاملا س أر لم هتعتو ةوءادغلاو

 ةكرشلا ىلع ةندملا مافأول هنا هفر اهضمريغو هو هزم ريشي هربغ نيد ىدأ هنال احوطتم ن اكرضاح 0

 عقدلاهل سدا راضملان انا ضاقرك ذو ةناهلا ىف اذك ءاد 0
 و (دقنل المق نم ٌمْل|ءالهوهلوق ) رحامهلان اكاذوافةيراضملام 82 نم سد ]هبال هدحوءادفلاو

 عئابلاىلا هلو نم ىترعلا ىف ال انالحرهاظلاوه (براغ تالا كلا عفدمأو 5) رد نيمأ هنالن عدن

 حلا ةفصلاركذ هلوقو حاملا نعىوج كف مفلالا نال ةفصلا كد ( رن آاغلا هلوق) انشط طاذك

 هلو5) ىوج هلم ىلع فطعلا فرح لون دو فوط»ملا ف ذح هدف (مثو مث هلوقإ) ىرخا لق. ل ث يح ىنعي
 هلبجو هنال: دحاو ةرمالا ءارشا دعب ىلا ةلالهد نعم _جربال ث رح ل كولا الخ ( تارعرشعولو
 هأ سلك له اذا هيلعانوهكمراصف كل ذل امفوتهراص هضدق اذاف جئامأل هم ءاعسحوام لثم لكوملا ىلع

 هدىرتشافءا ارشلا لبق ن 50 ءلاعفدنأءا فمتسا عقب لول ىد ءافتسالا داعب قحهأ قسم هنالعجرب نأ

 ءارشلا ل .ةهضيقب اهفوتسم هلعج نكعال هنال ةنامأ لوالا عوقول لكوملا ىلع هب عج ردقنلا لبق كلهف

 فالتخالادبق (باضا لوقلافهلوة) دنقلا لهم ىف قلطا ثي> مهضعن مالك ىنام لع: هنمو ىجلب ز

 ناكو هلوق) ا ناسك لاما نرلوقلاف افق ضوم هما هفصيف عقواذا فال الان الرا دل هوك

 ا ىابز ركتملالوق لوةلافركس لاا ترو هءف ةكرشلاو ميرنا عدي براضملانال (خلا الو لوقي فدو أ

 ناك انيمأ ضو.ةملارادقهىف قصد اقلل لوقلاف ضو. ا دال صاح نال ا

 | عدوا اكن يمالاو بصاشغلاكن يملا ا ناك انيمأ هلوقو ىليزةلكلابض.قلاركتأولاك انيعضوأ
 ع رلاّن ممل اهرمشاعق لاما د ءرلوس اقل هنال(ل لامس أرردق فبراضإللوقلاف هلوق)انضشطةئاذك
 اذكف ةعاضنهديىف لام اتناكل اق نأ 4 ةءاكلابم ءلءمرلا فاق دساركنأ اولوهوهدانز ءاركسلا هنال

 .امهيأو هلوق) هللوقلان وقر يلو قاس نم ممهغبامو باوحو انش لاق ىأب هزودانز ادراك اى

 ةمايؤلاملا الار راك لوا لالل تر ةنستناع ةروصل هذه :ةنيملااماقاناو (حاذشم ةئنملا ماقأ

 ةيراش لاق لدغالا نال (براضإل ل وقلانهلوق) ىلايزاتانثا ك1 اابهنالع 000 اقوا برام

 نهلو رامتعأاف ضوصخا لعامهق افتالكلانملل اهون لكىعّداولو لصالا انك هد نا لوقلاو مولا

 ىع (كلالللوقلاف هلوق) نروْن ايغأ | ىفثىلا هحامتح ال, راض د كاوقو اهتهحْز ,منذالادافتسإ

 تزو هتهح نماط هرشوأ هلام ف ةكرششلاو أ هلع وقت هيلع ىعدب براضملا نال ىوملا حرمت :اكنمعلا عم

 لالا تر لوقلافةيراضموأ ةعاضو أةعبدووهلاملا بر لاقو تضر اى زاض1لالاتولر 3
 ّضرقلالاملابر ىعدانأب هلوق) ىلي زركش وهو كيما هءلع عدي نراضملان الر راضلأ هننملاو

 سكعدارملا سدا لوقأ أو ىوج حاضبالا عجاريلف هلة .ملاةروص سكءاذه سدل (ةيراضا ا براضملاو
 ترق! براضملا لاق نأ نيرتفأ هزني راثلا اهلاراثأ ىتلاةلّمسلاس الع لب فنصملا ةلمسم
 ىوعدل ةيسفلاباسو كى يف ىجأب لا نعمانمدق اك ةير اضنوأ ةعاضوأ ةعبدووهلاملانرلاقو

 حرش نعردهنك رب قان.دداع ىلا عذةيراخملا لامدويإو براضملا تام( ةسست) ةير اضلال الابر

 ا كنك ويطل وهلم خل اوما وكم لاملا رف: آند براضملا ىلع ناكول هنا ءرهاظو ةمناسولا
 هلام سأرب قحأ لام برق نيدهم .اءو ب راضملاتامهصنام ناذئضاق ىو اف ن ءىلاعت هللاهجرات عش

 ىرش هصئامعو رف نكضردلا ىف رذ (ةهاخ) ةفورعمةيراضملاتناكن احبرلا نمهتصحو
 ه»ب ىلعربجا يرام قن اقع كلاملادارأواريثك اصردجاىت هاك انآ لا قفاع ماذاع ب راضملا

 م
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 فلالان اك ني:ئاموافلأ اغويصموافلا م. (نيكسمالنم ىلع) غوبص هريغ هع ناكو ل يح ضسسالا وثلا عت ىفىأ همف هلو5

 اكد مث نوكمال هناف كر أرب لا هل لقب لا ذاام فالك ةيانعلا نءانذعش كلذ ديالو هل سداوشلا لا ىلع |
 امناوركذنوثامّدقَ هنأ .بقعت ضسالا رول اةمث ىقىأ هَ فهلوق) ر مبصاغلاكن نعح لأ

 (ناصقنلا بجي داوسلانال هلود) فا تاق رع وق لو »نأ تحأ وعاتملاركف مّدقت |
 لقو هلوق) ىوج نامزالا ف الت ا.فادْت ماكحالاوةدان زل ب>ونق ةن الاامأ مهئامز بس اذه

 ادقنمهاردلا تدق: لوقت (ن ةلادنلوهلوق) برغم نعرح فوصلاو زال( نطقلاو ناككلا بام
 ىأاهدقتناف ان هتيطعأ ىنععم هاردلا لج رات دقنواهغيزو اهدج فرعتلاترظناذا لت 5 تاي نم

 نيفلأب ىرتشااذاقةثاعم جت هنمدلو مب را ارهظ لالا ضن ام هنال(خلا ,راضال دم ءلاعب رو هلوق) اومن

 نافلالاتعاضا ةاكنوغلالا مال انس ىح هير اسلم از تار قل ترا 2

 تدصن جرامو همهح ن نمل. كو هنال لاملا بر لعن عابرا ةثالم عوجزا هلو 0 !| هيلع بحو

 بدصتو ر#هاقأ :مامهنييو ةنامأ ةيراضملا لامو هملع ن ومتمهنالةرراضملا نم معد رلا اوهوبراضخملا

 اذكد ديعلا عابرا ةثالث ىتعب ةيراضملا ىلع هنقانو هلو ىعمودو اهيفانناممدعلةرراضملا ىلع لالا برا

 (هتفص هاوق) امه هارتشا هنالنمفلالا ىلعالا ةحارم (دنعلا براضملا عسب الىأ هلوق) انخيش طخم
 براضملا نمهعيب نال(ةثامسمف هتيرتشا لوقمةهلو ة) ىوج هفصنب كلاما هارتشاهنادنعلا ةفصىأ

 اهنال 4 اعةحار ا انيزوحالف هب براضملا ق> قلعتل هزاوح كح ناو هلدكو هال هسفن ن ههعك |

 ا |عبم لانوكل كلاما. ارتشاام لع ىنتق ةناخلا ةبشر نءزارتحالاو ةنامالا ىلعشمترم

 لاملابرهعسب فلأب لاملابر نمهعانق ةئامسمخادعنراضملاىرتشان انهسكعاذكوإ مودمااك ْ
 هادا ادور ردلاو ىتعلاو لب لاى اذكمودعملاك امهتدب ىراسحلا عم ملا نالنا هت ىلع ةحارعا

 نالةئامسمخم ة- دعا مدع سيكعلاب ناك ولو ةلغنو رردلاقاذكو ىوملا رك ذاكر مريغصلاعماسجلاو

 ركذو حسبالب هانا هلوانو هل أرتشا هناك هرءارتشاام لع ةحارملا نتف مودعملاك امهنب ىراحلاعسنلا
 بايقوهورك ذا ملاةلامعاته جالا هركذام سلولاق ط.هلا فانا قفاوم ىامزلا رك ذامنارعلا ف

 ضكقانت هنم عقو هنااوعز ٌيحريثك ى عة لملاهذه تيمتشا دقو براضملا ةدح مضي هنأ نم ةححارملا
 .ركذام نا نمل مقام نارهظاذه تلعاذ اجل الام لكىف لالا هجولاوه انه رك ذام لب كل كس دلوا
 لسيغ هوفاع زعم اريك ال ل ةلكسملانيبةيوستل |نمانهىلد زا

 فلا نعهدرخت لامفالا ده ناس ( ا عفدلاراتخنا ناف هلوقىلاءادغلاوأ عقدلابرما هلوق)

 ىو عقدي هود ١ نا.بدب زم اذهل ىأ سو هحرش ىف ىو#لا هد ءاءىرحو رردلاىفاملغل اعةشقتلا |

 نءدسعلاجرخ (ءادفلاراتخاناوهلوق) ر ردلدنالب امهكلم نءلاز عفدلادمعلان ال (ةب را

 ديعلانالفكلاملا ةصحامأو ةمملاكر امفءادغلابررقت هف كلم زالف براضملا ةصحامأ ةرراضملا 1

 هلود) رردءانرتشاامهن اك راصءادقلابو عفدلاوه ىلصالا بحوملاذاامهكلا امنعلْثا نلاكراص يانج
 ناك دةوهردق,ردقتمف كلما هيؤمءا دغلا نال (براضا ا ىلع هعبرو كلاما ىلعءادفغل |عابراه الثخإ

 وهو ب رلاا مفر هظي لاما سأر نمرثك "أ! ,تمةةدحاوانيع ناك اذاةيراضلا لام نالاعايرأ امهتيبكلملا
 هحولا اذه ىلعامهخ.ءادفلار اصف نافلأ هم 3 نالهلامسأرب ل اناىراقلاو نافصن امه:دبانههفلأ |

 (ةيراضملا ىلع الامخد.عل ام هلوق) ىيعقرارد دراصلا لع عد راو لام لا بر ىلع هعابراةالثاعانرا |

 ءكلارتشالا < (اموببراضااو مانأ ةن الن ”كاافامدخمملوقر ١ ردىانتالءادغلاب ةبراضلا نعدجورخ

 ىمالافل اتناك اذاونال ناعلأ ةعد هلوقب ديق اغعاو هأوذ) ىيعدانرتشا امهنأ 27 ادفل | ؟تهتالامبشسإ

 'ىراضماراتخاو عفدلا لاسم برات -|ن اقام براذلل كلم ال هكل ءىلع ةمقرلا نال (براضملا ىلعأ

 ناملعام حا :الاقاذكرلا مهوتل كلذ هلو ةءراضملالام*ادفلاب قت كلي دنس : هنال كلذ هلف كلذ عمءادغلا |

 شرالا ناك اودل ا برو براضاارشم وحاب عفديالاعخىتتاذاةيراشلا فى يسلادللا

 عج تسمع

 ان ها

0 

 لدن نراضلل مهرداتئامو هيراضلل

 ذاوس !!نال هر-#ما|ص+خاماو هلام

 رئاس فالخوهو ناصقنلا تحوي

 هللاهجر ةقشح ىأدتع ناولالا

 اذك را ز هك ن اولالارتاسامأو
 ريغصلا عماجلا ىف مالسالا رقمك ذ

 ىا (ى رب_ثاق فصنلار فلا هعم)

 تدبلا عادم ل.هزيلا(اربهن]) ب راضملا

 هعابو) نطقل اوناكلا نام” ةو

 امهم) ب 0 مى رتشاو نمغلا

 اع نع 1| (دقتاو ( ادمغ

 دن قىأ (هديف) نافل الا ىأ

 لاما ترئأ أمر-ع نراضملا

 (افلاكلاملامرغ) و افلا براضملاو
 (براذللدعلاعبرو) دحر ابضرأ
 لاملا نسأدو) ةيراضملا ىلع ه.قابو

 لاملادرنال (ةنام-عو نافلا

 افلأ ةرمو ىراضملا ىلا اةلأ ةرم عفد
 ىأ (نيغلا ىلع مباربو) ةئامدجو

 نف !الا ىلع الادم 8 ا ال

 ناش فقالا 1 ةعرأ ديعل اعامناف

 هلام ل ديهنال احا نُمْلا عبر

 قالا هنالك ىثو +عامراه# الثو

 نافل |كالذو لاما سأر عفدي ةيراضال

 للعام ةئاممس قس وةنام-جو |

 براضملا (ىرتشاناوإ اطرتشاام
 هدفصاريغص(ادمعفلأب كل املاسم)

 ىا(جارهفصن) كلاما( ارتشا)

 ةحارع كدع ]!كلذ براضملا ع.

 ةنامسم> تب رشا لوف (هفصنب
 اديعهر ىرتشاةفصنلاب فلأ هعم)

 (أطخالح ردنعلا لتقف نافل اهتعف

 عفدلاراّتخاناوءادغلاوأ عفدلاب رمأ
 راتخان اون راسذملا ىبتتو عق دب

 ىعءادقلا عابرا هثالثق) ءادقلا

 توتلاو (براضالا ىلع هعروكلاملا
 ةيراصملا ىلءالام ةدنعلا مث ةيراضملا

 ا
 ادع هب ىرت دان فلأ همم) برا تلا ىلع هال اين ناك اذاهنالن لأ: م5 هأو دق اعاو(امون



 (نيلا تف نمزج 0

 أررجأةدسافلا ف براضم ا نال ةديصلاىلا تفرممناف ةيراضا !قاطأو ةكرشلا لام اسم بوجوب
 |لاملاريكك نأ كلام مامالا نعحراشلاهركذ .سامقالطالااذه لباقي (اتلطمهلوذ) رحب هلهقفنال
 |ةماقالا ىوناذاامأ اراد هذختاوا همفدلوءاوس ( رمدملاق لمم ناو هلوق ) تا ةيراضملا لام نم غن

 أمدق ناكوةرععبلا لهأ نموهو ةفوكلل دالامذ تاو لف علا رمش نعر < ةقفنلا هلفاراددذختن لورمصع
 (ةرمصبلا قأ, ىت-ةقفنلا هلفارفاسماهنمج رخاذاوةفوكلاب مادام لالا فة ةفئالفارفاسمةفوكملا
 ش | هبف هتماقا ناكف هل صأ نطو: مهلا نال ةرمصملاب مادام املا نمقفتيالو لاملا لجال هجو رخنال
 هو رخنالةفوكلا ىنأب ىلىلا لاما نمىةني نا هل ةرصنلا نم جب ريخاذ اق ىلاسملا ل +الال ناطولا لجال
 | ناك ةفوكلاب هنطو نال ةرمعبلا ىلادوءب ىتح ةفوكلاب ماقأ ماض. أ قفس ن اهلو لاملا لجال ةرمصملا نم

 | ةغن ىأ نعوهلوت) د ,ردرمذح وأرغسلا ىف ناكءا وس (ءاودلاكهلوق) حلارغسل ايل ط مب هناو ةماقا نطو
 | نهدلا قد لافالخامهوق ىف نهدلاو ةرونلاكاذكو هند حالصالهنال (ةيراض؛!لامقءاودلانا
 ناكف ضراوعلا نهءاودلا ىلا هحاخاو اهعوقو مولعم هقفنلا نا ىجان زا هرك ذئر هاظلاهحوو

 لام نيعب سدل هنال لحن او ةراصقلا فالخم ةرورضاكررعث نوكمف موقتموهو ةبراضملا لامع طاقخا
 |ةنادتسا هيف نالةيراضملا ىلع عقب لوكيأرب لعاهلوقي هيف نوذأمهمال (عاتملانءغالو هلوق) رحب | هتفرحاهرسكب و بوثلارصق نمردصم فاقلا فب ةراصقلاو ى زّدي راضملالاسماطاخ نوكيالف عاق

 قع



 كل املا صاصتنا نم ةراعلارهاظ همهواامدارملا يدل (ةعاضب كلاما ىلا لاملا عقدي ةبراضملا دسغت
 نءىلشلا لق' انكدو حراشلا ىف هب رصتلا ىف سو ةملال نشل ىناك ها طرمث ام ىلعا موب مسي ل م رلا

 نوكيناال هلوق ىف لام اددارملاو ىبتنا عضدلل لالا نوكي ن االةناعتسالا حاضب الاري سفتو هصنام ربك ١
 امهتسن ا ةعاضبلا ةمضةيالعمدحو عضما حب رلان وكنا الىأ كلاملاه<ريسام عضم لاملا
 1 ادسفم كلالل عاضرالا نوكي نا ىتبتي لق ناف لاقت ء-ر ردلا ىنهركذامدربال محو طرشلا ىلع

 امتد اعافم هوك قو كاراوق ةكرشلا هموهفم ىف رتعادقو كلان وكي ذندح ب ران الدقعلل
 || مب رلاعويشرا.تعاءادتبا مصاذادقعلا نا اررذ ثمح لاكشالا اذه نءاناوحورك ذام طقس اذكو د 5 - . 5 . 5 0 .٠

 || ريغ كلام لاهذ أو اعزارتحالل لاملا مةديدسقةلانا ملعاو ب راانامه دحأ صصص لطس الامه
 نالالاضو رعراص ناو هسفنل لماع هنالادقن لاملا نمأر ناك ن ا لطمت هتاف ىرتشاو جانو راض ارخا
 هحرشو ربوذت تلطر دقنب عابناو تما ضورعب عابن ا مثىلو أ اذه لمع ال ذئنح ع رصلا ضقتنلا
 ءانركذ دو ىذلا هلاكش ا نعاباوجر ردلا ىفهرك ذامنالط: ىلعةرهاظ ةلالددمف (امهندس ب رلانهلوق)

 قزمصتل اراصو تّدقو ةلذةلاوه حاولا نا الو ادرتسم وكت هسفنلامقالمكو كالق هس

 : هناعّتسا مص الو ةزاعشما هنال ل يكحو ءاضبالاو كلدل اص ل املا ب رو لكوت ناهلو براضلم ا ةخ

 ١ نوكمال نهارا هراعتسا اذان هرلاك اذالط.منو ,ال حفلا هجو ىلعالهذخأ نا لصاسحتاو ىبليز |

 (ةياثناةيراضملا حصن ال هلوق) ملف قيس نمترملاهراعتسا اذا هلوق نم ىنمعلاو ىل.زلا ىتامو هل اخ“

 عوضوملا تاق ىلاىدؤب ءانزو-ولق ا:هلامالو ىراضملا ل-عولام ابر لام ىبع ةكرش دقعنتا مال

 رهظاذه تلع اذاةبادخلا نءر# ىلوالا ةيراضا اهب لطمتالف ب راد ارماب لاا بر ىلع قد صن ملاذاو

 روذتلا فاك لاقولو ةيراضموا ةعاضب كل الا ىلا عفدلاب لطمتالو لاق ثدح ماهسالا نمرردلاةرامع ىفام

 ىأ ةيمزعلا ىفلاق اذ_هوةعاضلاك ةيراضمهءلال املا عفدزاوج هما,-الىلو ناكل ةيراضمال

 رونا لوق نمىفذملا نا لع أو ىسمنا هيئاثلاَةي راضملا هعح مدع مان عمو لوالا هب راضملا لطبتال

 ىأ ةبادهلا ىلارعلا ىفهازعوانهلامالو هلوق نم قءساملاش نا ىب هيناثلا هبراضملا عود ةيراضمال

 أ لامو هلا عرفاسولو طقف هب راضملالارفاساذا اذه )ا ارفاس ناقهلوق) عفادلاةؤ> نملامالو

 هل وق عملا رش نع ةملالمت :رمثةصخلاب قفنانيا- راىلاعرفاسوالاسملاب رنذا.هطلخو ذي راضملا

 ىلشلازوجورح بكربامعارلا فب (هيوكرو هلوة) طبخ نعرجت مونلا شارف اذكو (خلا هماعطف
 هاماعب نمةرثكت جوت باشلاو ندملا ةفاظن نال اهسان ناث لسعو هلوق) ردصم هنأ ىلع ءارلا مص

 ا

 دازاذا ىّتح فور ءملاكلذ نمهل قاطبف هتلماعم نونة عف سدلافملا نم سانلا دعب مسولا بجاصنال

 تاضالا هلو ةقفنلا نم نكمل ناو هك افلا لك اهل ناكح رامتل اةداعرمةءملا ناك الو ليز نمضي
 عملا في رصداتءملايديبقتلاو ةصالخلا نعرح هداتعم ناك املك أيهناىلا هماعطف هلوقب راشأو
 اضإ أداتعملادمقم هكفتل |ناىلاريش ا راق |ةداعربتءملا ناك اساو هلوقو ماعطلا نمداّتعم اريغ نم
 الام ىف هتقفنف هباودمدخت و لمعلا ىلع بر املا نيعد نم لك اذك (همدخربجا ةرحاوهلوق)
 ءاموال هير اجءارسش هل سداو ةيزازملا نع ةملالبت رشلااان زلامف ميتعفن ناق هراودو املا ب ردينعالا

 ا اهكفزوحو هلاد ضيف نهدل ا نمع هددارب نازو< (نهدلاو هلوق) ةيريوظلا نه رح ةمدخللوا

 | هلوق) ردشللاملا ىلععبج ري كلهول و كل ذ هلاملامىف عجريل هلام م قف وو ىردضملا ىنعملا ىلع
 ١ نكح | .رمملا ةقراضملاوةأر او ىداقلا ةةعنك نمارتجالاءازح بيت ةقفنلا نال (ةرراضملا لام ىق

 1 لمك واو ريجالا ناليراضملابدبق ةقفنلا قكسنف ةرراضملاب اسويحراصرفاساذاو ىلصالا نكتلانأإ
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 ” || لام وقمع لاملاترذال (ةيراذملادسفترفز ل اقوهلوق) هلدا نمدراو ريغ هلاكشا را ىلعو

 ج أ / دل 3

0 

 ا /

 (هبووح ل : 10 حو
 ت7 2نل

 لذ تطل د تل
 ةهمل 00 هل ق 0

 تدي 53

 خش 205
 3 فه يو 1 -جم

 َن

 را
 دا جا 2

 داع ب 1
 هج( 1 2 0

 ا
4 



 . ( نسما خف نمثلانلا را 5

 0 الىأ (كلذ. (كلذنع لزعلا هعنع الو هلوق) هحررشور بونت ةعتم| اه امو اهضسف اذا نك, رشلادحأ ا

 قود ال | عمددا ديراو هنومو كلذ رهظنل عمل اىدهإ تدثف ضنااءالارهظا :اةوم را اقحهلنالاهعس ا

 نال (اهنمف فرصتيالمهلوق) ىنعو ىابز ضورءلاملاوهلزعكضورعلاملاواةطمهنونجو
 هلزعاذاكراصف ضنلادع هلا ة>احالو هيف ناكن احب ' راروظ ؛ ىت>ةرو رضلل ناك لزعلادعب عبيبلا

| 

 0 سذخ فالدت نم نكلدوق: :لاماوهلْز ولالا سأر نسخ نمر اضو ضن امدعا
 ناصفسالا ىفو ةمنُمْلا ثح نمدحاو سذج نيدقنلا نالل املا سأر سن هعبب هل سدس انقلاىنفأأ

 هلوق (١ ىبايز هسنج درب كلذ وة امعاو لاملا سأر لمدرب نأ بر اضم ا ىلع ب حاولا ن ال كلذ هل

 ريجالف عربتموهو ض# ل.كو هنال( ءاضتقالا همْزلد : الالاو هلو 3 ها ا ا (ريجأ ْ

 كلذو هءاع بحاودرلا لاق. الو كن ا ىلا: تهاولاريجالا 00 اهنا ىلع عما ىلغ |

 هلود) ةقيقح ماستلامال ماذا اكلذو عئاوملا عفر هلع بحاولا لولا 7 المدح !كمليتلا,نوكمامغا 0|

 ةنلاطملا نم نك:الف دقاهد سدالاملا برودة اعلان قلعتت دقعلا قوقح نال ها هءاعكلا لا لكو وأ

 تما ذا شيام لو عس ءأابل كحو لك | ذه ىلعو هقح 2 ضالثل ردكوتلاب ا اك الا
 (راسعسلاوهلوق) ىيعهقح عيضبالثل ل املا بحاص لمي ذ أ لعرب ل ا ءريصال ىضاقتلا |
 عس وا ىرتشي نا ىلع ةولعمةرحأ أر هرحأتساولو ا ماليغ نفعا رمل او :ةاملانمب طسوتملاوه |
 ١ رع انس ناهزاوحق ةل.حاو هسفئب هلم اقا ىلعر دقي ال لمع ىلع وم ا هنالةراحالاز وحال ,واعماشش |

 ىرتش و عيش هنال 00 ىنمع: د او ”[ىلاع ارشلاو ع تبلا ىقهلمعتسف ةمدخلل الاموي أ

 لصف هنالءاغيتسالاو ىضاقتلا سعف دداسعل امس ةيمعأاةراحالاةلز زنع كلذ لعف ةرحأ هدأ
 لاملاسأرو عيات هبال (ي رلانغ.هلوق) ىلب زب ر لاما فناكاذ ابراضملاكر اصف هلعل ديلا

 كَ 1 :

1 3 
 2 رارادةمىف براضملاو كيرمثلل لوقل أو ىدع ير | قا عباستلا ىلا كلاما فرسصبف لصأ 0 كيال

: 5 -_ 

 قرم كر رشلاىلادرلاو عام 3 قدهلوةلوقل اوالصقمرمالار 200 : الو هنيع عم ن ارسم لاو 4 / : 0 : ا

 نكيرلو هنهبراضملا هكل مس اناو تلطاشد دشهد ىرتشت نأ ل 5 .ف هيراضملا لامشال ه هَ ه0 ) ةكرشلا

 : لا نءىوج ةيراضملا ىلعءارمش 1 اك كح اسر جدك |ناواتممكهنرو ريصل كلذ دعب ءارشلا هل

 ١ | نمدبف (حي راادارتهلوق) ركالوا هلع نم ناك٠ ءاو انما هنوكل | (يراذملا نهض: هلوق) عطقالا فاير 3 : -و)
 0 ان[ 1 | ىوج هسفنله ذأ لذا ه مضكال هدب و ىنام فالذ هسفنلو دحأ هيالص نتا قفا راحل ايي 1

 ١ اوه هلوق) ىندعلصالا ةمالسنودنإ-: فان ذاكت ماتحب رلا نال (هلامس أر كلام ا ذخأمل هلوق) تانيا 3 بلر 1
 1 نال (لوالاّ رلا ادارغ ل هود ىتعحب رأأ والا هلامعامن هلل ادع 300 وا (امهندب نذر 1

 1 ضاق#نابح وال هيناثل اقلام ا لو لح تعي منام تود مسفل ادت 230 الار انخملا ا 8 (صقرو

 ةمسقلا دعب ع رلاهنمدرتس ناسراذملا فامناذااعف هاما ىه ءذهو وون االامهنلا عقدا ذا يراصق ىلوالا لاير 0 ل

 ا ١ .|ي ا براضلا لب تان كات عترو ضو لادا سر ز مدي ققبام كالف تيس نك
 كدي نوكما دب راضملا لعل ءاءللوق وبراخملا ىلا لاملاس أرلاملاب لد 20 لا ن اعمق م نأ د 50 ةعيتر -//

 مهونلاملاب رولا لاملا نأ كي سلسل ناني عر دق ا يفت راضم / ام ةنانرب رضا
 2 ف اتمام .احيةلثملاو ب راضملادب ىنةراضملا مش دعب لاير تنكر دلو طرش هنا 0 -ل/و

 00 اي راشل اد لانإو ةيراضلا تغضضو "و حجب رلا مسق ناو رب ونلا لوق دهن ردلا ىفلاق ا 7 0

 ةعب رشلاردص نءمداز ىزع ىثاوح جرا
 رادقلانيباداتعم ناك اموهو د راضااقاطءهكلع عاف ع اذأ ةثالث براضملاهكلعام «(لصف)»ا

 ةنادتسالاكيرصلاالا هكلجال عوو اماخلاو ةكررشلاو ةيرا ملاك كي أرب لما ل افاذ |الا 0ع ءال عونو |

 سلا يأ 0 ىاي زهق دصلاو ةساو ض سلا ْ

1 3 



 اور (نمكسمالنم ىلع) :

 ادنعل املا برأ طرمشامنوك و زود ال هلع طرتشد ل ناو هنامرغل طو رشا ناكوزاحهلع طرش نا «ءلعأ|
 امهدحأ تناكل رلاضءبط هرمشوأو امها نال نوبدملا هدسع بسك ثاءاليلوملانال هفشح ْ ١
 ردلا ف نكل ىلب زا ىفاك ىنجالااذكو زوال هلع طرتشا 1 ناودل طورششمل|ناكوزاح هلع طرمنأ |
 6 ريخذال اردو اضن أكل امالفال او هلع اطرش نا ىنجالل طو رشملاواةلطم مص: هنا ىفا_سهقلا نع 1
 طرشولو ةيلخغلا عنم هنالدسفت ىنادلاتراضملا لالا بر ل عواهيراضم عم رراضم لمع طرتشاولو 7

 ااا

 ا امرمشولو لاملا برا نوكبو حصن هيتاكموأ براضملاةأرعالوأ باقرلا وأ يعيلو نيك اس حيرلا ضع
 طهر 1 اولو حصل ىنحال هءاش ناو طرشنا مصل الاب راوأ هفنل نراضملاهءاش ناف ىراضا اءاش نك ضعملا |

 ا هلإن 0 هعفدب مزان الو هنبدءاضق هل طو رشلل نو كحب و زاجالا:!نيدوابراضملا نيدءاضققل ضعدلا طرش
 تم تود 1 2 وهوطملا لارعأ | قءارعت لا نك اسلام رلاضء:طرشولو هلوقو هر ورب وذتلا ىف هعتور هثامرغلا

 كمي كلور 0 47 2 رلا تل ثبراضنا طرتشا لاق ثدح ةمحارسلا ىواتفلا ةمالعب ىتفملا ةءنم نع انش هلقناملفلاخعأ

 0 را حل هلوق )نياوق لئلا ىف لعلو انش لاق ىسهتنازاحلا ىف وأ باقرلا فوأ نيك اللوأ همتاكموأ هنأرعال
 3 0 تليإو مص لوذإ) طرمتوهر هعلست هيتاسفف كلاما ىلع عملا طرتسشا هنال (نيدهيلعن كيل نا مصداالأ|

 فمر ةنرإ ا امهلانالحخ ةبراضملا لام ىف لمي نا له أند راصق ن روهدملاهدمع بسك كإءالىلوملا نال (ةفيتحىأدنع

 (ادنز ١ كادر طور لملا ل_.ةزعناف اقلطمدسفتالءالوم لع طرمشو ةيرابضم هلام عفداذاتتاكلا فالخي ىبانز

 كو ا كوع و ام وكل (امهدحا توع هلوق) طرحملا نع رص مدن ءالو م ىلا هلام بتاكل عفدول وتدسف هءلعندالو

 00 نر تادكإ || نءهمفو ىناتسهةلا نعرداةيطءام_هدحأ نونو امهدحأ ىلعأر طب رو هلق اذكحو ةلاكو

 0 01 بادر. محلا دم اف هرممتلا ق- ىف لط نت دقن لاسملاو لاملا بر تاموأو ه.صواهعأب صو رعلام اود راضملات امد زازبلا

 اه 1 0 فر كلاما قون و هلوق) ىهتنا دقنو صرع هعمب هإو فرصتلاال ةرفاسمللا وح ىف لطءتاضو رعولو /

 هب كور : كا 0 ا تا

 كعَو 0 "ان ين | بينات ولو ناببلا هباغ ل اقاذو لجرا صوص تلا هازل وما ةلزتس ويس
 0 0 فاو ٠ كلنزالا هلوق) ىبهح|اهينح و ماحلا يحمد ا 7 ننال راقدأ ما ا

 ا الام تاضاررم مسجلا حرش نعهداز رع دوت الف زوعامهدنعو (حاهفيشحى دنعهيراضم فرصت فوود

 هام 00 مهد 11 نا اح ىلع راضملانوك هو مح اولولا نعىو#ل ا هلة: ف لاذع (مهد نعام اح ىلعدب .راضملاف هلوق) ْ

 0 0 لاب 1 ارتصص نال ةذحصةرامع هلو راضملالامىنانه هل كل مالو هكلم ىف هفقون ناكل تفقوتامتاهتافرصت ١

 انور شاف هلريرب 0 || ناللاملا بر كلل مىف فقوتالو ةلاكولا ةعص نسم ةدهعتلاةرامعلاو كلذ ىف لسامخالو زيبعلاو ةيمداالاب | ل 0
 ىلعةيراضملات بق لالا بر كلع براضملا هئثرول قلعت الو ثراولا قح قلل ديرما فرصصت ضقوت |
 1 ةدهعلا و نال ةفت> ىنأ لوق ىف لاملابر ىلع نوكىرغشاو عاباعف ةدهعلا نمهقطط امن اال املاح

 تن ..دافليوزن تانشإ) || هريغ نعلكوق اذا رونا ىصلاك ناكف هبق | فرصتالو هلام ن مىضقل هتمزلول هنال هتدرب ف قو |
 0 7 لاملا بر ىلع ع جربو هيلع ةدهعل وا «لبق هم ىكةدرلادعب فرصتلا ىف هلاحام. و ىفوءارششلاو عملا ْ ؛

 و 7 0 فاىربنوو فال هل قحال هنال لمكو افرام م (خحازاحامل-هداعمث هلوق) ةيانع عملي أ

 يب | ىنلاود لكوملا لب مهو تيك لا سدلو هحرشوريونت برام
 00 نيرا قودللا دع: لالا برداعلاقثيح رمي اقام كة ا

 «“ || ل كولا قه قلعتيلو لكوملا كلم نعي تف رصتلا ل نا قرفلاو ليكولا فالخ هتب رابضم

 / ريغو ىك-لا لزعلان مي لزعلاب يلعلا طارتشا ىف قرفال (لعناهلوق) ىهتناتراضملا قالا

 هلز»براضملا لعناوهلوق) ىلي زور لعمل ناو ىكسحما فلز عني هنافل كولا فال ةيراضملا ف
 ريف الاواملوذف ناكن ا ل دعد>اووأ اتاطمنيلررمخ نمداغتسن ام لعلاندارملاو (لا ضو رعلاسلاوأ
 (اوعانملوق ) ردن اسنج نهري اندلاو مهاردلات لاما سأر سذج فالح انه ضورعل ايدارملاو رحزمأأ
 فال هحو نم لزع هنال نذالا صرصنت الو ةلاكاهذهىفاهنهسف كل املا كلءالو ارنعما نولو همانولو !



 (نيعملا قف نم ثلاثلاءزجلا) 55

 مران ءاكيش قدس الردجالاو همفريجا هنال (ىناُ ١ لعن او لوالا نمشي الةدسات تناكناف هلوق) ْ

 ,لوالادب عج ريوررد علان 11 ها لولو ل والا براصأا ىل اعهإ هلمرحأ هلل لةكرشل لاتدشالق | ل

 هنوحا ىف لارا دك كر !ىلعلاملابرو لوالا نيب ب راو لاملا سر ىلع هعبش ءضول او لاا تر لع ا

 ارو ثلاثلا ةيراضمىنانلا 2 ةدولو هل مرحأ لوالابر ا ئملإفالاو هد**ىلوالاة ري راضملا تناك اذا

 ' مجربوءاش ةثالثلا ىأ نهضت نا لالا براف كرب هيل عاىناثللل والا لاق ن اف عضو وأ ث اعلا
 نوتنال هلوق) رحلال!برهنعكاذا دما ىلع مجرب لو الاو لّوالا لغ ىناثلاو ىناثلا لعل اهلا

 امنيام ىلءاريحا راصةدسافلا ىهةيناثل |اتناكناهنال ىفاثلا نع :الاذكو (فاثلا لعن او لالا ا
 ااىلوالا نال همناغل نافع وهيا دا كين الا ل او لمع عن نمرحأ :س نالوا اللو ا

 سدلواكب تالا اصل ةلاحلاهذهىفةناثلا تدعولو لاملاب رهلكع ر !اراصوةراحات راماودسما
 اتناك اذا كل ذكو نيريجااناكو ةرور ضل ارةدساف تناكف كلذ كلءال براضملا لب هريغ كرش ناريجالل |
 زاحف. كفرا ارتي ن اهل سيلرئجالا لاسقيالو مه: مدحاو نعغال نب رجا اك اذاتنمتدساف ٍ

 ريتعمدو قة عل نمدساغلالوةثانال اسفريحأو هو ىلوالا تدسفامدعيرحأ سب نأ لّوالا ب راضل انه '

 كلامالف هلوق) ىايزاضأ أًةرسافلا قاذكف ةممجل اةنر ل |قرسأتس نأ هلناك انفارتميصلاب : ا

 فصطمنه.ةنل طرشدةوكلاملا ارعأب هنال منعت ىلا ةلاىلا عفدلا نال( سدسلا ل والو عبرلا نمفصنلا 0

 دكت يي 22

 بدصن ع نمصق:بنارد_ةنال هنال دصن ىلا كلذ فرص ق هدأ ىاثاللو الا ل ء-و هللا قز رام عمج ١

 هلوق) ىنبع ل ملاامهو لامار هقدتس: لاملا بر نال مهلكل كلذ بطب و سدسلاهل فاشن لاملابرأأ
 نراضملاهتلاقز 1 10 500 هلام نر نال (نافصنلو /|بر اضملاو كلاملانمب قاسلاو |
 هلنوذ مو هو لالا طرش ىناثلاءةسا ثاثلانال نائالاوه لالا قوزرلا» نيفصن امهثدب لّوالا|
 هلوق) ىنيعاضيأ ةييشالب مف بط, و نيغصت امس مندي كلذ 0 نيثلثلاالا لالا قزر نم نك ذأ
 ايوساو كلاما نذايهنال عت هلرمشو فصخلا !قان الامرش ل والا نال( ىقبا عقابوتساو فصت لا ىناثلإف |

 فصنلاالا لوالا مب ريو لوالا هحيرام منال انه هسفنل طرتشت لامار نال فصل اوهو قباعم ا ا

 لا 1! بر لوق نال(لواللىث الو هلود ) ىنم .عءلزالا عرنم منكم مذ و هطرشل ىل اننراصوتا الافصنلاو

 طرشددو عيمجلان ةافصتلاه نوك+ب.د 5مم راع يلد لحل ,مناك اموأ هللا قزرام ا -ئ

 (سدلا ىناثلل والا نهكو هلوق) ىننعئملوالل قس 2 راج دا :الابراضملا#
 طرشن ب رلاىث ل ىناملا براضملا قحمساو كلذهلف حب 2 رلا قلطم نك عل ل ظل 1ابرنال

 | رد د1 قرع ناردق الزالاملا تر قس قذقسالنكل 0 ميم" هطرشنال لوالا ||

 (هنلا ”هدرعلو هلو3 ) ىيعةيراضملادقع نعد ىنهرغ هنالدقعل ار نمل“ لاهمالسل ا ْ

 طرتشي نا طرش نكمل برا اضملا تناك | ناكولاذكو صن هناف برلا ض عب بتاك- ال طرتولا1لماش ْ مب

 بناجالا ن نمهريغاذه لعوز وحال هلع طرغش ل ناوهالوملال بتاكل طورشملان كو أام-ومقهل- ا

 لعهلوق) ةيابنلا نعرح بناحالك ةأرملاؤدلولاو طرشلا لطسو كاسل 0
 ةدئافنكلءالوم نوكمو ص هلعطرتشب لو كذا هل طرتشاولذاةدعال دمقي سدادسعلا لمع (لمجب نأ 1 ١
 هنالرهاظا هو ىاد زلال اق ىلولل لب م سدلفالاو ذديحهل طرشام هئامرغذخأ ف ل
 هنمدفتداو خلا ىلوالوهفالاومؤامر تيذيع | كا[ هسك نك "ف ءالوم لام ىايراضهراص هلع طارتش اب :

 ترو هاثلثو هلوق) 2 نكمل لل ثدح هنالىلولل لب ءامرغلل ع نايل م لف هلع طرتشا اذان |

 نيددب .اعناكناؤهلوق) ىأبز 0 طرشءاوس نيددمعلا ىلع كملنا (لاملا
 دش ثانلا ام .رشاذا اذكو جلد لا نيبسأت لواط ةدلك جاكار لابتالا (ءامر ةللوهق |

 ناكتاوىلوالهل طرشامنوكو نيدهماع نكمل ناطرتش: لوا لهما هيلع طرتشا ءاوس مص, براس 1
 000 ا لل



 1 م (نيك .مالنم ىلع)

 ةلوغشمى هو احمر هلك دلولا لعح نان : نككوهو ع رلا نمداولا نم ضودقملال- .هالإ زق نانا
 سارنال لاخلا سأر نم هلع ىلو|ناكف هلام سأر رنج نمضو.ةلانلق اذ ىلعلاسل سأرب :

 ىب زلاملا بر لاملا سأر ةمالسدعبالا م رلا نمئثام لس الذامرلا لعمدتملاا
 اه مهلا كلا 8 كله كا كل.

 216 216 15 2509/96 26 205 216 26.26 25 2526 26 205 295 96-2025 26.26 .90.0515 19.4915 95-1020 .15.2599 4925 55415 95 90500467545 26 25 26 955 2546 4615484545 هكدح

 15202 25 2272597 ي(ىراض, ىراضلا نا. :
 50555 ا رشا
 0 (هلةفصو|براذلا نملاحوهو هلوق) ردةكرملاف عرش درفملا مدقاملأ| ظ0000111111101101010101011 5

 ىلعدربو ثلاث انلا لعن يونتلازو كو ثلاثلا ىلع ذل املاو نمو الا لع براضللا ىلا هتفاضال نونتلا
 ءكواهنلا فاضملا نماريخ فاضملا ناك اذاالا هم افاضاان مع ىحال لاا نا + اانا ريدقت ١

 للا نا نمةدععاقلاىلاريش (ةركنلا ةلزنع براضملانال هلوق) كلذكرس لان هامو لاحم ىقالماعوا

 ةفرعمةساحلا لا فرعملاو هلة لما دعو تافص تاركتلا دعب :ولاوحأ فراعم ادعي فوراقلاو
 ىببتن ا ىنعمءريكدتلارظن ةمفصولاو افا هفر رعتلارطت ةملاحلاهدعب هللا ف زاف ىنعمةركحن ااظفل

 هزانيمتل ملاذا (ىناثلا ل #مامهلوق) ىنيع هك اعوهو عاديا عفدلان ال (عفدلادرعج ندذ:)هلوق) |
 مير ناو نامكالف حراش 0 هدساو همئاثلا تناك اذاالا نهم .فاهكلعالوهو دب راضمأ ٍ

 (ةفدحىأن ءةناورلار هاظ وهو هلوق) ردطورشملا < رلال و االو لوالا براشملا ىلعهل ةمرسا ىناثلل لب ْ

 امة: بصاسخلا ىلع ن اه غلاف ىفاثلا ن مبصغولاذكو دحا ىلءناعضال لهل لبق هدي ف اضول تح |
 نعم ءاشن !لاملا بريح ىانلا لتاثاوليالانود دلك دامشلا ناك مسهور الاكل نات |

 كلذدل سدل نهي الو عرلاذ أي نالاملابررأ دخان اوىناثلا ن نمضءاشناو هلام سأر لالا لاملا برأ

 رع ناو شام لحم رلاناكوىنامثلا نم و هنن ةيراذملا تدم لوالا ن2 نان طوساملا اذكر |
 رت لوالا نود رامفاثل بالو امتع را تكول نيني تكتو لوالا ىلعن نعكاع عجر ىف ]|

 0 ء نمغيق هرماالب هيا ؛|ةئالثلا لودودو (ففسوب ىلأ ع نع ةياورودوهلوق) |

 د ,, هع ىلوضفلا نهضالاذ هو ناعما |تدوالدرحادقعلا نال 06 عقد دلاب نمي الهلود) ا

 هلام اضريصب اسناو ليكو هنال فرمصتلادالو حادي هال فرمدتتلا لحال !ستلانالو ريغلا لامع ْ

 تناعراذان كلدارفنالا ىلعام ممم داو لكل عفب نادل ناىرتالا فلان عريصرال ا وأ
 ةياورلار هاطظهحو اب زدريغلا,هطلخ ا ذاك نامت ب سريغلا لام ىف قر را *او همف ةكرمش ]|

 عة” هرانو«+ّلاملةروريص ف هماقم رلالوصح بدس ماقف للاي صصاسغا رلاناأ

 لم آادع لاملاكإهاذاهياورلار ها اظ ىلعو نسحت اةياور ىلع عسر عر هن (مناعب رار وهظ لسق لادا كلدول

 ىناثال ضرع و ىرودقلا ىفاذك (لوالا نم يراذاف هلوق) ميرلاروهظ ل.ةولو ناعضلا بجو |
 لك .قو عدوملا عدوم ىف مهفالتخخ | ىلع اني امهدانع نهض و هفشح ىلإ دنع ىف لان ع2 النا عش لق ةذأا

 نراذظملاناقرغلاهجوو روهماللاو هوعاجالاب ةيادجلا ىفلافءامثام_مسأ نيمضت ىفلاملا بررذتي

 تدع لوالا نهض نام لاملا بحاص ةعفنملهض.ق 9 , هناق عدوملا خدوم قال >2 هسغن : عفش اهضرق نع [|١

 نالةبراخملا تدصو لوالا ىلع عم 0 ةفلاخما تقو نم ناعذلار هكلمهنالةيزاضلا !
 هنال لو اللا تنطن الو هيف تعالو لاعأ ايه ةعتس هنال ىناثلل ع رلا بيطت ولوالا ىلع نامتلارارقا ]

 قدا للبس نوكش ةبمش نءولضصالف ىدعتلا تقو لاهنتم تد هذ هكدلمو لاما سأر يمقحتسم |
 تاكاذا اذه هلوق) ةيلالزرش عملا مئاقإك نارا س, لالا رابط الاذكو لي زوىدعأ

 ناتبراضملاتناكاذاا ذه ىيلن زلاةرامعو ةمنا !او ىلوالا نشل ةنادفاك اهقلطا (ةحمتةيراضملا |

 |قرالا تجحاقاالا تالا الف ااختالو ةمااليترشلا ف لاقح راسل ةرامعكرردلاةرامعو نيت |

1 



 / هر

 4 ؟ةيرر 0

 2 ثار

| 
 وم

 كر/

 1 (نيعملا حق نم ثلاثا ءزجلا) 0

 | ةيراضملالا غهقصت ىرمش (ةق#) رردهنمعنصلا مدعلا خال اثش نغالو جوزلا بدصت قتع
 | همفقتعلا لن داحتاو هدف قدعلا تشر لف هبف ' رال فصلا اذ هنال مك هلاع هغصنو هف ل_ضفالو

 | لاملابر بدصن دمه ىف ى تعم اددعلا ىسو هلوق) ىفاكلا نعى باي زاغلاخعرمدب ملف هسفناما ارتش|املاكح
 أ |رتةهلوق) ىنعدو.أامهدحأو نينثانبب ثوروملادمعلاك اهنمضيف دنع هتيلامتسدتحاهنال (هعم
 | ةياعسالف ارسعمولو ارسسومول هعبرواغلأ كالا نمضودلو مأ تراص هفصنوااغلأ اهتع5تراصولف (خلافلأ
 1 اهئطود هنالاحلاو ىأ اهئءطوول اقول (براضملااهمطوف هلوق) رحبأ !نعرد جست الدلولا مأ نالاهملع
 |اهعانم هنماهجوز عئابلا نا لعل مح نايىلوأ ناكل 2 !ىلعات اس ءامولا نوك ذئنمح د افمسف

 نكل ءاطولا ىلعءارمثلا قسدمفي هنافءاغلابريبعتلا الخ حالصلا ىلعهرمالال هذم ىلح ىهو هنم
 رهظالف لاملاس أر يلوغشماهد/وو در راحلان مدحاو لكذا طرشوهو كلما مدعل ةوعدلاهذهدفتال
 حب رلارهظيال ل املا سأر ىلعدي زمالا:ملك ةفلتتعاسانج أر اصاذا ةرراضملا ل امنا فرعامل جرا هبف
 ]| صن نراضال نك, لكل ذكَناك اًذاف ضعملا نمىلو أب سدل ةيراض الام ضع نالرف ل انالخ ان دنع
 | تراصو مالغلا عت تدازاذاف هنوعدذهنتالف فرصتلا قدر هل تءاثلااماو دلولا ىنالو همالا ىف

 |اهليرشدوج وله ةقياسلا هتوعد تدفن ف ةداب ْرلا ف صن هنمب راذملا كه هف ع راارهظ ةثاعمتوافلأ
 ءاشنا قاتعالان ال قالا هق معا فسال ثدحةدازلا ترهظ مثدلولا قتعأ ذاام فال: كلملاودو
 لا هسفن ق>- ىف قانوهفهريع ق>قدراذاق راح افدوعدلاامأف هو دح دعب طقنسال كلملا مدعل ل-طااذاف

 | امراض كلذكعب هكلماذاف هرارقادرهربغل دعب رحرقأ اذاكممف هتوعدتذغن كلذدعب هكلماذافا
 || هيضنردقي قتعوهلاشبامالغلاراص هتوعد تذغناذافانلقامل هقتع ذقن ال كلم ث ريغلاددع قتعأوأو
 . تراصف بسنلاو كلان تش قدعلانالدإولا نملالابرةصحب راضملا نم<! 1و هعب روهو هنمأ

 1 فصول ىلا فاض كهلا نال هلا ىتدعلاوهو -4| فاضيفادوجو | ءهرخ كلل أو نيوج وتاذةلعلا

 |١ نعلا نانؤ ناكلا نام هوو ىليز ريسخالا حدقلاو ةنيفسلا ىلعةفقلا عضو هلصأ ريخالا

 "|| هل عملكن اهذلاناكتقرغفرئازانماهف لجر عقوأف نمةثامالا لمحتال ةنيفس قاتعلاو قالطلاب
 هيلص- ىذلا هنالريعخالا حدقتلا قلعت: برشا ةمرحاذكوريالا ىلا فاضد كل نال نعد ىبهتنا
 ||( براضملاءاعدافهلوق) مارح هلا ةفهريثكر كسأ امد 2#لوق ىلع ىوتفلا ركل هل قامرودراكسالا

 | ههئو رقع ن ماش سراضللن ع: الوهلدلو مأ دي راحو هن اوهق تراضم اال هذبا هنا لاما تر ىعداولو
 || لعفا يف ب راارهظ نافل املا برءاعد ان اتقواهداوو ةمالا قع ررهظرملاذ اثره اظوهورح
 رقع هصة ام هيلعق اهدحو ةمالا ىف رهظ حرا ن اكولخ|متمتورقعلا ىفبراضملا صخبامل املا بر

 || داولا ةيق ىفبراضملا صنمام لاسم ا بر نم ةمالا نودءدحو داولا في رلارهظولو طقفابتهتو ةمالا
 || نوسجتو ناتئاموهو (هعدرو فلا قلاملابردلولا سلوق ) كلذ ىلع هبت مرام ىناق لمأتف طقف

 اراض مهردفلأ هنمضقاذاق ب رلا نم ءمدصن نوسخون اتثامو لالا سأرب هل قكتسم فلالا نال
 [|اهيفذفنو نيفصنام مخي تناكف لاس اسر نءاهغارفل م راهلكم الان ارهظوهلام أر لاغوتم
 || ناهض هنالارسعموأ ناك ارسوعلاملا ب رلاهتع# فصن بحو هلدلو ما اهلك ترا صو ةبراضملا وعد
 | ناسمكهناف قاتعالا نام2 فالخ ىدعتلا ىلع فقةوّن الو راسلاو راسعالا»فلتالوهو كلقأ |
 [| نافقتتللالباقهنوكل (لاملاب ر هقتعاوا هلوق) ىن.عرمسعم ىلعالو دعتريغب هءلع بحيالق داسفالا |
 | ىتساكلاملا"اثناىا (رابخم الملا برانوكمق هلوق) ةيانع ةغشح ىأ دنع تناك لاكىستسملا
 ١ (2امالغلانمفلالا لا ملابر ض.ةنافهلوق) رردهقتعا: اش ناو نيسهنو نيتثامو فلالا ىف مالغلا
 ظ ,لاملاسأرب ةلوغشم اهمال براضلب ةمأ ةيراجلا ريصت ىتح مالغا| نمفللالا لاملابر ضدق طرشاساو
 اما ترادقم راضم اكل ماس ةرهظفا هراهلك تراصو لاملا سأر نعت غرن مالغلا نمدضنق اذاف

 هادإو
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 قدعتا وهلوق ح 5ك هلأ 1 نملوأ اذهو ىذمىذلا فالدخالا ىلع ق تعب وأ لالا بر سدصت هءدس

 0 تر ولوالا هجووا خش اطذعاذكىذعال كم فئصملا لوق ىلع هسصنا

 ع ل ةروصل هذ. ه صخ الز اذ !نال 5 و فنص!|لوق ىلع هقطء بساشالف حبدروط ذآامعإ

 قرفي وأ هن عج نعذ:ةدحاو طغىلعوه لهنيتروصلا فنا امغلان ارألو وه داكن :روصلا
 روهظ مدعل بدصن همق هل سداذا نا عبج نع لالا هجولا ىنف امهئدب هدر ةءلارهظ ى ذلاواههنلا

 ىلرهظاما ذه مي كا مهءةرهظاع ”هصاعام باسل هم نم هنع طقس ثمح ىناُمْلا هولا فالذع حب رلا

 رثك [ىرتشلادسلا مف نورك ناانه مم رئاروهلظ نمدارملاو روهظا هءلعهسنتلااو ؟رماتا 6 1(

 نراضاااهنئرتشام اغلأ لاسملا ناتو أ 0 لوا ير ةيراضملالامةلج تاك“ اود احلا سار
 رراضملا قة | ىلا ةمسنأ ابامأو ات ال راض امم او لك ةعق ندع

 وهو اموتم راكم الصت نعصو مح ةرودلا هذه لاك ا|نرام هقتعأو ي-ةلحلا ىف نوط ةياق

 ايس

 مدعل امؤارمثزاج روك ذم ىلا م ررهذف من راو ةيريهظأ ا اولا قانك اضعمو أ ارسوعونا عدت

 0 < 3 ىلع ف دوش ال «ةمعب فلح نمو أ لال هم .عوأ هلوقيقلعتمهلوق) ر م هكلم

 لإ (لمور رز هع نيب... | ترين نم ىمولاو ا بالاوأ كرش لع تسي نمليرشلا يس ولو( ءاوشو كولا حرااروهلت
 00 و 00 نك نادم عىتعي ورا هنأ و ىلو ملا ىل 0 قلعت نمىرتثااذا نو ذأملاو دةاعلا ىلع فنريغصلا ىلع

 تييرر ->- ك4 و 8
 ا 00 4 هلود) ىلبز عمرجتال مأ لوما كلم لمخدي لهدنا ىلعءانيق ودع أام- هدنءوالالاو ندلاناقرف ارتدت

0-7 3 1 

 57 ة«ى. كله || هيلعقتع نمىرتشاوأ تين ,مىرتشااذاىنع ( (تاورصلا»
3 5 9 

 0 نان نمى وأ ىتروصلاب اعاعم من 02 هو هلو : لمح ثيححراشلا 4 ل تماهن ,ألعا او حيرلار مهي

 00 7 (نز 5 / تحير نوما ترك ا ها لادر وصلاب طا و فذص ا لوق نا هتاضتقال م ءاازخأ
 لل 0

 تلا 4 0 هور : (امهدنعو 0 وود :علام ابر سصندس كفو هلود) كلك لَو اوىلو الاةروصلا قناعذلا ناس

 . اد ٠ءالنم

 تايب 1 كلحثلإ دقي مامالادنعف لاسملا بر بدصن ف 9 هميحاصو مامالا نيب فال- 2و هيلا !اةروصلل ةم-ةلاباذ- هد

 يوور |

 0 هددع قاع الاخ ائزخ ق مهند فالح الا ىلع ىنتمس ب راضملا به صن 2 | ىنعي امه دنعو ىدع الو

 ا هبات حير رهظ,ل و لالا بر ىلع قاعي ن مدراخملاىرتثااذا َّظ كح لو الادرو كامو امهدنعالا

 هد :ءلامدعامأ فال ريغ نمل املا بر ىلعالو براضملا ىلءالالصأ م هنم تسال /
 الاد اةنارغ لا |مدعلف براضملا ىلع قدعلا م دعامأو هس 2 لان رتشمراص ن راض نال هق و كلماهل تشر

 3 هلود 5( رهظىذلا رار مهمائامردقي د تح هيلع ق 0 ف رروظدقواض» أهسرقناك اذا

 هم ءاعو دع ال لاخلا س ار لعدم دز ماذا هنال 'ةيراضللهؤارش عصىأ (هيلعو دعا نمىرتش نا

 اعراشس نان م دل هنتعش نملك :أب ىرتشا اذاامأ .مقلازتعىرتش ااناانهو يتعد براضل

 نعد امنال را و وو ارمخا ادعب هتعف تدازناف حرا !!لوقريش هيلاو ىوج هيلع قّتعي نم

 قدعت , وأ لاملا تراس عاد بهو حران مهق هصخامردقب هنهقتعيفاكر نوكيةعقلا ماع ىلا هلا :

 ا 0 ]ةدراضإل هعسن مدح نك. الف مهفالتخا بسح لعاضرأ

 تناك اذاهنال نك: لوأ < مير ةيراضملا لام ةلجى ناك ءاوسهط> قتعاللةأوألاملا ا ردق هتف

 كك ار ناك اذا تلا ] ًاربالوغشم لع ىلا ه.ف براضملا كلم رهظ الل قأوأ لالا ًأرردق هتعق َ

 هءلعق تعب الل أوأ غلأ هتهقو هم لع تتعب ع نمبراضملاىرتشا ٌمهرد فال نسر اضواغلا لاك

 داو لكن الد :مهنم قتعب المها رتشاو ل قأو أ فلأ داو لك ةعترتك اوأ دالوأ ةنالث هلناكولاذكو
 نءةدح ىلعلاملا سأر ىلءنيعلك ةعد در رت ىد> امش مهتم نراضملا كلعالو قا أرب لوغشم

 هدب ز_سنس لب همم عدضتال كلملادنع قددامعا نال (ملان 5-9 وهو 0 ىابز رن [ىلااهعكربغ

 انأوجوزلااذه تك رثو تتاممن اهحوزنءاةأرعاترتشانأب هزيغ عمه ةروولاكراتضفوانضحتا الب هتف
. 
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 (نمءملا تف نم ثلاثلاءزجلا) | 0

 ؟تلل

 ناو اهكلعال ث.-ةنادتسالاو ضارقت الا فال جايز را كفوهذا ةكلااملا يد فرصتي

 ةكرشلا ن الركب أرب لعادل لوقن ناالاهريغلاموأ هلاعةبر ااا لام طاخالو ةكرشلا هل سلاذكو
 ةيراضا ىف عورشش (جحادعت لو هلوق) كيأريل عا هلوة تءة نالخ د ةراصقلاعيتص نم طاخلاو |, مانو,

 لام لارض, ملامدقعلا د عولو ديفملادمسق 2| |لمقت ةبر اضملا نال (حلادلب نمهنيعاعهلوق) ةصاخلا 0 0 2
 الصأر يتعب ال د.ةااريغنالدفملاءاندق «٠ يمسك هصيصخق كإءالف هلز علال ذةنح هنالاضورع م 0 0 0-0

 هرهتك هلوقوردالالاو مص ىببنلانحيرص ن اقرصم نم قوسك هلا ىنديفملاامأو لاسحلا عسب نعدوكا ا 0
 | طرشءارثلاس دل (ىرتشافهلوق ) ىنيعلا حرش ى[اكرعسلا فالتخخا مد عدنع ىنعب لاح عسب نع 1 ُج 2 هر
 || ةعاضب هعفدو أ دلملاريغىلا هجرخأو اداب هلت ءولو هصو لد زامالكنمدافتس اك بصغلا نة ىف | "كلو بد عرج 0 //
 || دقتلاوءارشلا كل ةررقتو ةبراضملا تلاطب جارخالابهنالايصاغر اصةفلاخلا,هنالن مك هجر نه أ <خم ب 0 40
  [|(عاةدرت>هلوق) ىبتنابوصغلا نءنُم ادقنو اًمدش ىرتشا نك هلءارتشاام ناككف ريغلا لام نم ل ذل _ ا

 !ععببملاف نذأىتلادلملاىفاهدربالا قاثولا ىلادو<.الدنال انءاضناكدلملا ىلاهدهرلسق كالهولف أ ىو رو“ عسفان ا
 اذكو ىنرع قافولا ىلع جر مث د«. دولا ففلاخاذا عدوا اك ( ناهد ! نم ربهلوق )لانش ططا ذك نا تاهثلإ 5
 ةباو رى انلف هديد هت ىلا حم> | ىدعتلاب دقعلالازاذا لق ناف رد لكل اىءز كلارا تعا ضعملا ىنداعول ا / راكم 0

 هانب ةيراضملا تعحر لاق ّنَذ هفالخ ضرفلاو ءارشلاب قةحتباسمنا فالخلان ال لزي ل ريغصلا عماسجلا نا قرانا ب” سهلا 0
 ناسمذلاررةتيءارشلاب هنا يملا و هبادهلا فلاق فو ةوماهلاوز طو.دملا ةياور نو لاو زلا ةفراش م ىلع 801 0

 ةيراضملالاوزنال لاكشاال طوسدملاة باور ىلعف ىوج هنمعىذلارصملا ىلا درا لاح الل اوزإ 3
 حرصناالا همئاوج توافتت الث دح اولامدملا نال (ديرقتلا مدنال هلوق) ءارمشلا ىلع فةوتب جارخالاب

 هل سل هد ظفحا هءاع طرشول عدوملا نان كحاذكو ةقرقح فالة>الادوح ولة دافالا لات ال ىهنلا

 دنع م_دباصخ 2 لكو نك نيب ريخىلا هنالدازف هيد ةولرعسلا فالتخا فال ىرخأ ىف ظفحنا
 ىرثشت نا ىلع هلوق) ىنيعو ىوجانلف امزوح هناف نفل أب هعابفةدان زلاب علا نع هاهو مهردفلأ

 (منا ةفوكلا لهأ نم ىرتش. نا ىلع هلوق ) لاسملا ىلعهدوعاريعذ اريك نرهاظلا ناك (ماعطلا اب 0 ل 2

 لصوالءانلانالةفوكلا هي لعاف لاقوأ هلريسفت هال ةفوكلا ىف هيل لاما ذهذ لاقولا ذك" 3 ا
 هيد. قتسف طرشلل ىلع نال ةفوكلاب لمت نا ىلع لاقوأ همف, لعفلا لص-اذاافرظنوكاغاو فرظلل ف كه و 57 0 1 نالةفوكلا ف فصنلا,ةيراضمهذح لاقوأ قاصلاللءاملانال درك( صال مد لاقوأ كعلم 7 دفلدر ب لإ
 2 ل ا : 2 3 : 0 9 - 1 000-2 أ 3 عا تحورإ اهنا فطعللو اولا ن الا هريغقواهف لمن ناد ناكتس> ةفوكل ا قهدلعاولاملاذهذح لاقولامفالخ | ةقووررب 3 ياعرب
 ريغ ل ناهلزوحالو اهلهأ ريغ نموأ اهاهأ نمارمف عس و لوالاف ةفوكللا نمجيرذ نا هلزوحال 2 كلا رق و ىت> عونلابوأ ناكلايديسقتلا مالك ل اذه نمدوصقملان ال ( زاح هلود) ىلب زهروشملا ةلزنع ريصمفأا ف/ 5 100 كامب

 رتب لوهلوق) ىباي زوؤاصح |نك<الريثك عج امهنمدحاو لكن ال ةفرامصلاو هف كلا لهأ.دسقتتلا : ا و - : ؛ 0 1 ة طو دف الود .ةمعوذلاو ناكملايدسقتلا نالمهريغو هقرامصل نم عد وىرتش و يناثلا ف فرصلا
 نمىرتش نا هلزوح ثح ل.كولا فالذ دوصقللاغل اخ ةيوكل (ةبارقب هلوق) براضملا ىلع قع "لع 57 نمءارسش ىف ادنق ب ررهظن ا فنصملالوةحراشلا لعج ليلدنال مأ ررهظءاوساقلطم (قدن نم ل 7 0

 دج وول يت هنفةراحتلا نكع لادم قمانهو هقالط | ىلع ىرحمف قلطم ليكو تلا نال لكوملا ىلع تعب
 كلذك < اناك اهؤطأ هيراحوأ هعيبأ ادمعىلرتشا لاق ناب ديسقتلا ىلع دياماضني اةلاكولا ف
 دنعو ةيراضملالام نم نئلا دقن هنال نم وهسفنل ا رتثمراص لاس لا نر ىلع ق تعب نم ىرتشاولو
 املأعناككاوس اقلط ماندنعنامفل اءاضتقمو ىتمعلا هر ذاذك ا لفالاو نم ارسوماملاع ناكو لكلام
 دسفي و هسصن قّعي هنال ( ب ررهظ ناهلوق) رحوهف هتكلم نأ لاق نان (نيعوأ هلوق) الوأ رسوم

 كيال



 ا بجوال نالاهدسغ الو دما الاب موكا ةن اح ةيرا ذملاو لطأ طرمُيلاِف ةنسوراذ تك 0

 ١ بحوبل ناو ىأالالاو هلوق ن :مىأ.هامىنعموهاذ- هو هيف ةكرشا | عطو الو جراما ش

 2 أ لص لاو ةراجالا عم قاحبتلو حابرتسالا نمن 0 0 ل اضااةدك 06

 | ناولفاهلكعاز الالوان ى دلطأ قالة لد درمللو العم ه دنلاب ةيراضم هما أعقد ناب ةةلطم هك“ 0

 ْ ادسأف عم اهنا ىلا راش ل: د_ساف لا عملا ةرمث :ا.هزادج هيدربإو اد ءائولو عسل اال هناردلا ف قو ا مر .دلا أك ةنسنيرشعىلا عم بدع .ااكحدوع لاعداتعملابزرتحاو ىايزرامتلانيبداتعموهاملعفت : :

 فا هوارب(ر ةاسو هلوق) ةناماهدب فل املا زوكح. نان نمججر: :هالفا صاغ نوك الفاف اان نوكمال ١

 1 فال ىلع 2 3 نم قى .تاماذكو رهاطل | فالح (لا فسون ىأ نع و هلوق) ىرجاستءانرضاالا 1

 7 د ,راؤملا ةيزلكل او ىهتتارهاظلا ىلعمدلب ىف هيلا عفدولو ار<واربر ةأس ور هملإىف ةلاقاضأر هاا 00

 | ىلا راضملا ىلع ماعلا لم<وأ [نوككالو هنا ومص لمادلا ع را دوك هى ال وقورردةبراضملا 1

 ةمأ ع وزت ناكءاعف ىصولاو تالاامأو نانغةكرعش كي رجلا اذكر فالتجالااذ- ه ىلعادصوأ ناكأ :

 ادا ءادعا ف ىذا ه ىلع 5 لكون األ نكيرلذ كل أري لعا ىنانلا ل وقب ن ا كالعالو هريغ لكون نا هلة كن أرب ا

 ْن "لعام هناف تتاكملاو ريعتسملا فال طرا أك مر هالما اوهوام د ف 0 ليقو ىرخالاةةءاور 1
 ةياثلا قت رطد لإ نراخملاوةنام فر م 5 مالكو ةيكلاا اناس 2 ارش :ال وي 5 !اوةراعالا| 1

 1[ (نيكس سهالث# ىلع

"1 

 | عومم رك ذ ىعب هعبروأ هئلثوا ع رافصنكل ل اقولاك (لا ع رلا ىنددرول كل ذكو هلوق) انش حلا طرمشإا |
 | ىأ (ةعضولا طرمثكهلوق) هداز ىزعو رردحبرلاةلاهديدرتلا:اضنق الديدرتلا قيرادبةنالثلا |
 أ ارئاز اطيرمش هنوكلاهد فبالا ماو لا بز ريغ مزلي نازو تالف ىلا نم كل اه ءزسا نال نارعس 2

 أ امرمش نم ىأ امن م ىلا نوكيو ىلع فطع(حلا لاما عقدي وهل ةكرشلا طق الوةلأيجلا بجوال

 0 ريغصيملو ؟هريغوأ كلاسملااه دقععاوسو | هبنم للا ىلع اه داقعنال ةكرشا! الذ ليل هعاست ىف
 ادلهأ ٠ نكي زافكلامريدغدقاعىل- عطرشد ولو رخ الا عايش دالي كلادجأ عندولاذكحو |
 / | ةقيتح ىأ دنع كانو دموأو هم !ءندالو هالوموأ هسفنل- -ع طرشل عفد نوذ 0-2 ه.ف ةيراضلل

 | لاملاعفد دانك رد ءكادحأ مذدولاذكو هلوقو ىوج اقلام مصدال اوم لمع طرشن بتاكم عفدولو

 | براضملا ىلا هع 8 ل هيف كيل نال برا ثلا حمدكي مش لهننا 0

 أ هلوقب ىلب زلا لل هءلاريشن اك امهتكرمش نملاملان اك اذااعذيةمزاوامدعنا 8 تاو ىانزلا فاك |

 ا ةيراضملاتناكاذا (ةظيسودق لب ع هنو هلوق) ر دم أ | ىفاك ةزئاح ىهفالاو اك: م هفكيرثالنالا

 ا
7 | 

 م لواحد |هلهيريهظلا قو ةينابتلاف فاك مامالا نعةر هاظااتاءاورلاىف

 اهبلطمتالول املادراولو ةعاضب لأ“: اعفدن ىأ ًأ(عذسو هوت ) عونوأ نامزوأ ناكمدمتل ىلا ةقاطأا

 || ىراضال نوكيىذلا م رامدار | سو نيه امرها هر د انك لعفأا لمن 1 ناو طالب

 || هلود هر155 هنم هصخأم لد حبر رالسأ ةءاضبلا اهيل عفداقال | تر نود نها - !امالكف

 : لكن الرسءالاورسالا ىلع اال صم ن 7 االاتصو رحأتسو نوتربو نهربناهلاذكو لاملا (عدوبو

 ا ذاناستا لبا وعملا ( لا فسوب أن نعو هلوق) ردراحتلا عبفصن مكلد

 كلعرف ناك تلال تح الا نو 2:الدقعلاو ةراختلا نم مسدل هن | هو ةيراضملالامز مهعفنلا

 ال. :ءنوذأملااذكو (ةمالاج نب هرق) رردةم* ]| فعض ىلع قادعالاو ةناقلاكانا بل .|ناكناق

 ةيادحلا ىفامو تاك لا ناكر ادهاناذكا هانت كلذ هل نيضرافملا دعاك نافل 0
 !نال(نراض الوهلوق) عجارماف ىف ةثالا هدر فالكل | ذه ىلءىدولاو بالا نا نم نوذأملا باك م
 لعادل لاقاذاالا لكوال ل.كحول ك هما | ىقلطملا ضد وغتلاوأ هيلع صيصختلا,الا هل ثنوذشنالءىذلا

 الة لاك هذ« عدم 8 علل ن ذالاازكو ىوح مدار اص تاك أ 1 ةعفنملاك|مريعتملاو
 | هنال »2

 اد
 مجيهمدع



 (نيعملا خش نمثلاشلاءزحلا) 1

 ١" يذاشلا لاقو (مص فرع: :ةرينانديوأ م-هاردب عانق هلوق) د | نعرد تعصت :لاةيراضم كد ىف

 لاقاذأ كهزاوكلوقلا بوف دي ىف ضومةملاكوهو صوسقملانُغلا دل ةعيبكا

 ىعمللان راك اذا ارهاظا ذه هيءاضرلطورمثلا ن هر يدع و

 "0 را قمالاب ضورامتال ديالا ةرمشعلاب ىذرلا الد 2 موال وها هوهوامولعم :

 م عاب اناماخل ل ل“ مار !ثيع موأعمريغ ىعمملاو مو دعم ١

 3 ةراحا ىف ل مموحا هنا ىلع هءم نيعام ىلع لوعو ةدراضملا بجوموداعرل 3 لاعطن ةةاروظم هيف 5 ىع*أم
 0 ءىو+ ةبراذمةروصفف ةراحاهده اولاقاذهو ةبراضم ت>ومال

 انغلاب بد له ل ارح - نأ ؟نيدحاصلا ع نعول نادعب هصنو نيلوصفللابز ا أه

 نكعال هنأل غلب 00 ءاارحأف مم رسملاذااماو مب راذااع5 فالخاو لاق طور هيزو اسحالوا غلب 0

 .هلوذ ن رتل ف قاسم ف انسهتلا مالك دان لو 2|ف اك: ىلاةحاح الذل 6 هد :

ايد الق نع فلن هزكذ هنالهلرحأ الو حرب نا ف سوي ىأ نعو
 5 رحالا قاقمتس ا هدنع أه هلاكوك ق

 كلانا ىسدقملا ملاك هاتان لاقي تا قيل اماغلان : 00000 ءزحناك اذارلان هسا

 الوهتخ ناكناو هلعدازئال مول عم ى مسللا ناك ع نافلة ثيح ىنعنلا فال فل فعوهو مواءمهتالاسغي

 1 0 ,رلاو فصنلا لةمعئاش لاء رح اكه>و نود هحو نم ءامولعدناك ناو غاب : امال است بوقوأ ًابادك |

 ىعذملا فدانا عد نعو هاا سةئبو لصمت رثك رثكمذا لووحم هنال غلب مالا سدصد ا
 نءانعشرا: :هاوهو (طورمثااردقلار ءرمالازواحمال هلوق) ها هلم لص امة نم مولعم هنال

 0 عئاتملا ملستب بترم>الاةرحا نال (للدالا هياقرف حرم ناو هلود) ىقاتسهقلا|

 ماتت ةيسأ لعتثداناورنن# يصاومو (ةرا ع رب ملاذ هن تق ون ىأ نءوهلوذ) ىانز

 لاقو رردانمهذ نوكمالف نيمأ هنال ةمعأ 3 ةماعلا |ةبراضأ اف نام الو ةبادما ىلعز علاساا

 ىداسعلا فاك لكل ادع نما الهنا مصالاو ىناتسسهقلا لاقامهل فال ةدنع نعال هنا ىواعطلا
 || | ا اتم اذمالف همكعبو لاما بر لوقا ااناهد ا 0

 || هلوق) هحرشو 0 اا ز 7 اا ولو

 0 لعل امش لك الا لاقدريغو ىلا زالفالاموددسغ ,ةكرمشلا عطقوا( مب راىةلاهلا بدو طرش لكو :

 الأ تاك ادساو ناكح ا لدقءلا ادهن ا. نادت دقو

 5 ١ لعصخلا ءءلا عفداذاامفالخع (حماهنممف :ةيواضم لعاو هلوق عا وت وأ | هراعو مص" الد دنعوأ

 قساك ةمقل ادادزالاق>الن م2:1ام حب رملاىدوا هنال ممءالث حلا اكن سأر هيف نركت نا 1

 9 اع لعاعضبق موا عدوْس هوأ تصاغل هل اوقك ز اح لعفف هن ترا واج مهلوا ل رفا لاو :

 1 وهوالواضرع لا عس هلكو هناانلو ند !!ض.قو عسبلا دعب امل ب راضملا رقعة فانا هفنالزوصال |

 0 هفاضإلل لا اقكلذ لكو ةزاحاو ليكو الاارمق سدل ةيراضملان الد.علا اذه هدهد ريش اود.علا اذه عبهل 5

 5 1 هنالامسمتنب ةكرمشل |عطقيام كلذ امارتشاّ ال (دسفت هلوق) ليز : عامتجالادنعاذكتفدار ةنالا ىلع

 اا داسقلل طورمذم ا ىلا ل.د دسالو !وانا ع لبعلاب ضرب هنال( هل. مرح ا هلذ هلوق) ى :ءعردةلااذهالا م ريالاعر ْ
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 0 دوحو مدع له*:امهيداريدأ غل انا اوكاودر طا ناك اهسمممدحاو سدلواهد سف:لاملابر ىلع

 اهل !!نوكيناةيزاضالةقم ةحذا ةيرا2لان رعد ةعلا عب رخلا لاير لعلعلا طرشدا ةيراضملا ّْ

 | سدل مو دعا ادبز لوقت: نازوحت المود عمان ع ىدل !!باسل» م3 ن نماذ هناكف براغملاقرطن

 هاظأاع ناكلاقيهاسعاسع تاو ىلا هيراشا 00 ىأهلوق ( ىددعلا ن ءىوج ر يصيب !

 نميثد_لاقاسع هيزرتدم ( ما براضملا ىلع طرتشا ن 00 0 أتل ريمضلاثدنأتا ٍ

 ناىلعوأ ةنساه زب ةضرالا كابر يلا لعو نيغضن امد رح 0 - لَن ران لعةيراشنافلا عقد ا
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 ا 20 (نيكس مالك لع

 ةقيولاو لد و لال ا كا نابل نم راضااو هلوق) ىتنعا|)
 مس ضوبقملان ءةقشولاو هلو ونار اود لع ضوععملان 0 زرت> | ىندع

 همدمق (فرععت |لسق هلوة) طو ردثلا لع زاك تأسو لومعل اوباسالا اهمكري 0 رودلا عرفا

 لمه .ف فرص هنا (ل.كو هم ةفرصتلابو هلو3) ف:صملا د6 دا ف ااذعب هيال |

 لاما, لصح نال (م (ميرلاف هل كبر ثوهف هلوذ) رردل | بر ىلع ةدهعلا ني هنا د هوما
 طورشملا ىلع ةدايزالم الوأ ميرءاوداقلطمودسافل ًاةراخ 5 (لثملارح ابو حلوا نعل و

 اورد لا هأود ةو رردانيعذ نوكالف نمدأ هنال هلاك ام ناسمخ 10 دعا اةلاراحالاك

 لثماارحا مو زن م هاشالا ىف ىتثتساو غاب :اماغلاب لملرحا تح هن ”الثلاودعدت ءو ف وب أ بهذ هوه

 ا ”الف دسم اردد نك عد قلل ةطرمتل 6 ةدسافةيراضم مثلا لام ىسولاذخأ اناا ةماعلا دن براضملا ف

 مب رلا نمءزح تملا لام فبراسذب نا ىصوال ناهرهاظو ربونتلا ىف هءلع -ىوبو لسعاذا متبلا لامف

 ةيادنلا قب رطب ةيراضم هذ لمجا نمىلا لاما عقد ىصولل ن اذ ى لب زلاداف ا ورهظاهمق لد لا ماكو

 نايا نعانهت ترو خ هنكل !براضال مب راو (نماض ب صاغوهفهلوق) هيب'اكمتءلا نع
 هل حلاق هلوق) ةزاحالا هقدلت الل طا لاو فال مالم كك .هاعلم او (كلذ دعبزاجا ناو هلوق) !

 .لاملا بروهو ضرقتسملا بناجز هكر رماح هل !! نادين ات لات ىوخ ل أنهم 0( ا

 | ىل_عضرقلا ةهحاشلام نام<ك ى قيسلا ااهكح هلع انومضمالام نوكب بز اضعةروصلا هذه ىف سدأو

 2” أ دقع, مامهردالا لاملاهضرقين ا ناهمذلا ليح نمو (خلا لاما ضرة.ناهلوق) ىهتنااهدقعأ
 21 رو تاه ناتاص سرت ار عتام نيس دارا كالا لاس

 ١ تراضلل لوقل |نوكيو لالا بر ىلءكال سل اسماك هودهمش .لولق اعد ة ردات ردهداع
 | راصاذاالا هلك راق عتس:ال هنال (ضرةتسمهل ب رلا لك طارتشابو هلوق) ضر لا مدع ىلع هنيعت ٍ
 سأر ع تاجات دارا عمج نوكيناطرمث اذافر هذال ر 0 رلانالهلاكلم لاما

 هلل ا 0 (عضبتسهلوت) ىنيع ضرقلا ١ رط الاه نول ةلاملا |
 هر مص امةيراضملا ممتامئاو هلوق) 5 عا ماع صن هنأ 6 و هعاضمل || ىنعما ذوف اعرمّتم ناكفال

 أ دب ةنام ااهنالهسل | ىدؤتدوقنلاريغب ةيراضملاو نمذ؛ملام ع رنعمالس اهللع دنهل (ةكر هلا

 || ى 000 رلدخ م راف ةكرشاهعاباذاق دقعل ادعابتمت تدازاعرو براضاا

 : اهنال هتمذ قف ن !| بصاسمبءارمثلاد»_:عهناقدوقنلا فالك هنامدىإ ء ئدلخ دي ناريعن رم همرصت ١

 نيدلاب لع ال اقول ندمان نه هيلعاعفا:ىهاديوكرودتي الو ءادتا نيمأ نراصلل نالاتحالا ع هو

 / لاقو هةمنح ىنأ وق ىفندلا برلئوثالو لما اءلل م رلانوكيورردز“ <1فصنل ا ةبراضمتمذىقىذلا

 أ ريبوندلا برب رادو فسو وأ
 ةشاسخاج نعمدا ارىرع ندا نعبراذا

 ٌ اعفزا راو اهحوو

 فال :ررداةيءريص» هيد ةنسدلاو ضقل تام لا واس اك ّظأ هنا براضملارنغ ىلع نيدلا ناك ادا

 1 ةناهالاملا سار وك - هبر اضااط رش ٠ نمو هيلعانو هذ هنوكل لامملاسأر مص ءالذانيدلان مهيلعاما

 ١ هنفصووهر ,دق قلوقلا نوكو راش او يسال هلال سار را ورشا ١ هود اش

 | ولفررددقعل ادنعامولعم ص رلأ نمبراضملاب صن نوك طو رمثلا نموكلال ةئيمل ومنا وراك :

 : ىلاامئسملاملا ل دال اعاوودتد 2-3 ها نمو هنموا لانا أر ندد طرت ْ

 م- هاردلا : نم هلوق] هبه: ص سم حيرضتل هنعىن عدس © كر الاعثاثامح مدن ب رئانوكو براضملا
 ٍإ (ريبادلاو

 : 1 ااهانلاب امهمد#دنءوهلو 3( م « رامالاكجو رعشوم ف تاكناترتلامأ

 : سلغل أنعم ”اهنانمذهشلا ن دا ءاوررمتل انةيراضملا 3 هصنو ىريكسلا ن نعىناةسهقل !ىفامل هغااذعدمف

 رت ا ةيتسشاوس 1 تا

 ىف ا ورشا دو لن نس رع درعا ىل* .كملاو ندذام< روهذ كلذي هل ل صحاح نيعتلا ني



 (نمعملا تف نمثل اءزحلا) 0

 لاقو ةبشلاة يشر امتعا مدعلةعضلا يضتلاو نو زو موأ لب كم ىلعاسوذ نيدالوابنابعا ةلوهجةكرت
 هحرشو رب وذت فالتخال | ىلعف ردي ناو زاحالاو زحل لصل الدب سن ب ةكح :رثلاقنال كلانا
 .لأ ثراولا نمذ:نأالا ىنمعتلاحماهذهىف ةكرنلا نوكلعال ةئر ولا نال (ةعسقلاو لصلا لطب هلوق)
 رد رخ آلام نم هثيداو دوب وأ تدملاةءارب طرمشب ىنجأ نعت وأ ةكحرتلا ف عجربالن ا طرش:نيدلا
 ( حصل زودماولاقاولعفولو هلوق) رب نيالا اوضة. ىتح كلذاول عفبالن اىلوالا ىنعب (ملا ىتمش الهلوق)
 (اسا.ةزوحتواناسدتسازومتال هلوق) رحب ةمسقلا ضقن ىلا اواتحال ى- نيدل اردو اهنمنوعفربو
 زوال ناس ا.ةلاواناسع- | راع ارتست لك 1و هصنو ىلب لا قامهفلا خيو ىننعلا ىفا 1 قفاومأ
 قرغت-لاكر اصفءْزنودءز ىلا فرصلابةيولذالا مدعل نيدلابل وغم ةكرنلاءازحا نمزج لكن ال
 قرغتسملاريغ عنمولف نيدلملق نع ولنمالناسنالا نان اس تسالا هحو ةئثرولا كلم ىف هلودخد نم عنم#
 ىلي زل ىنامل قفاوم راتاردلا ىفامو حاالسصأ اوكلعال نأ ىلاوأ يرحل ىلا ىَدأ ثراولا كل هذه
 مهدحأاو اص جراذقلاةلْئم نمءانمدق اه ثراوك ةكرتلا نم غلب هل ىصوملا (ةسق»)
 هناةيزازبلا قوالامهرهسشأ نالوق حملصلا ىنالخ اد كلذن وكب له اهوا عن ل نيعوأ ند تءالرهظ م
 هريغوأ الام ىعدا (هكاخ) هحرشور بونت ل طاب ىناةلاف صدي لص لك حلصلا لطببالو عصالا
 هلذ ةنددالو بول طا اد ناف ىوعدلا ىف ىعذلل|ماقم موقب وءارمشلاز وح ىدملان هكلذل+رك ريشأف
 ق> ىوعد نع حلصلاو هميم" نكعامةدسافلاو ةل-طابال عدن ةدسات ىوعد نع صلاو عج رب نأ
 ىأ ىف ص وف ني ع تهجوت ىتم هنأ ل_مالاو عصالا ىلع زود هوو عذب عطووأ ةعفشو برش
 اهمتعفدكلا اتفلح ن اهءلع ىأملا] انولو لاق ىتحنا نعرحيز اح م-هاردب نمعلا ىدتفاف ناكوح

 ه.فو م لاّدرتس نأ عفادللو لطابوهف طرشلا مه عقد ناكن امهاردلا هيلع ىآملا عفد وىعاملا فل
 هحلاصأالتلاقف ملصللامبندب نوطسوتاا طسوتف هرحاشماهجوز وةأرعانيب عقو لزاونلا حو نع
 نءالقن ىوحلا لاق ىهتن اهريغو رهملا نماقح هءلعا نال كلذ لا مهرد نيسجت ىنطعد ىتح
 عوج ئهرك ذاملوقأوها كلذ ىلطتواست ئثال نوكيدقف اسيلعل يادال ىوعدهذه تاق ىمسدقللا
 حلصلا قير طب تءلطاماهاطعا نا جوزلااهقفاواذا اعف ضورف مذ_الااهل ل هنأ نملزاوثلا
 نا نمهي<ييرصتلا قام ىنداءاذه سلذائث هلعامن وكب ن | ىلعذ الا لح فةوتالذ نحو
 واهقح نيع عزف هنالهذ ا ىعدلل لح هنانحب ردتلاىلب لا نعانمةقوراك:ا نءولو زو حلصلا
 ذئنحو هسفن نعءرشلل ا«فداضر | عفدلا هل لح اذه عمو هماع شال هنا معرب هملع ىعدملا ناكناؤ هدب

 حصا ازاوحل طرعش هنالالاهب نطللاني كة هرك ذامتاهريغوروملا نماقح هيلعاهف نال هلوقف

 دوجو ىضتقي عسسلاو اعبب نوكمرا رقاب لام نعناك اذا حطصلا نال لمأ هبف (خا ةحتاص اكىهدلوق)

 ىفحلصلاو هب راضملا كارتشا ةمسانملا هجو ناب ىف ىكم هنانانخش باحاو ىوج نيمئاسجلا نمةلدامملا
 لآمسأركدحاو بناح ن ءهدوجو نا كشالو هملع ملاصملا ىلع ارص اق نوكمهرا هتعابو ىروصلا دوجولا
 ىبرضنمهلوق) ها نذالامكج ىنملا ىلا راظتلامفاعسر ارق اء لامن ع حلصأ ارايتعااماوةب راغلا
 نورخآو ىلاعت هللا لاقي الاءلطاملاغ ضرالا ىف ريس بر اضم ا نالاهبدقعلا|ذه ىعمو (لا ضرالا

 رور#لاىنعافطعلعرخ (بناحنم لعوهلوق) ىجلب ز هلال ضف نم نوغّس ضرالا ف نويرضب
 ىل_عةبراضمنوكتال امهدحالم رلاارشولف (حب رلاف ةكرشلا دارملاو هلوَة) لاسعهلوق نم
 مشلا رك ذام ىنعموهو محلا نم لعو امهدحأ نم لاس حب رلا ىف ةكرمشلا ىلع دقع ىه لبق و قأسام

 ىدع
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 مال ١

 : هدصن نمرثك اذو ألان اك اذااموهو دحاو بناح نءاهنافةعجلا الذ ىابزرا اتعالانىلوأو جرأ

 ١ ىلإ راع ركل (ما ضداقتلا نمديالو هلوق) يود لرافلاب ةرمعل || تناكف 1

 ه>وو هم ؛ار واو ركنانان( زئاح صل يركن م!لاحىنامأو هلوق) ىليزدمبشل [ىك أ (ماحمالاةهلوق)

 هرذاذكه عفادلا 0 الا ق-ىنال الدب نوكحب اله زابام ذاك. اةلاحىف ناز اوملا
 ةسلدسلا ف ارلاو 1 هي همم 5 ء ءادتفاو هعزانملا طقلوهاغاو ىنعالدب نوكمأل هلوقو ىلا زر ىناتمغر |

 هلوق) م "لا معرة الديه قا الفاضح ىأ الدي نوكيال هلوقذ ةضعحتلا

 ١ لعد مف ىع لا قحىف ةضواعم نوكي هنأ ههجوو مالسالا عش ل اعل || (نوهج ولا ف لطايهنا لمعو :

 ندي تار ل ةراسغلا نع ىوج انلق ىذلاهحولا ن نما رلا ىنعم هيف

 لص !!لدي ناكال لق اهاكر وصلا ىف لصلاز وح تماضر ءوأ يدق: صا الد, ناكولا عزارتحإلل
 رش نكلو سنحلا فال ىلا سنحلافرمصنانالف نيدقنلا ىفامأو ايرلا مدعلف ضرعلا فاما ريثكو أ

 هلوق) ىلب د رص دقد ناو هبلع طصلاز وم ثدح ضرعلا فال انزع ةنوكل ساجملاف ضدقلا

 ىدعت مث م لطف هن ولا مهو نيدلا هيلع نمريغنمهميصتوهو ندلا كلمت هفنال (اقلطم لصلا لطب

 : ل أني مامالاد نع قرخالو ةدسحاو ةقفصاا نال لكلا ىلا

 ل ةةاشوأد معو رح نمي عمجاذا اد فالخلا لصأو هتصح نيباذانيدلا ريغ ىفامه د: ءزوح نأ

 مصامهدنءوهدنع لكلا ىف لطب نهلان هامهنمدحاو لك ة هةضصخ ابو ةدحاو ةقفصام-هعابو ةّنسهو

 1 هلوقلاريسفت سل نععلاو نيدلاىف هلوق نمحراشلا هركذامنا لب هنمو ىهتناةكذلاو دنعلا ق

 كَ ءاع لطداسعاو نيبو أ نادل ضخ نا ارد ىعلي ْرلا ل وق نمقءسامهرمسفت لد مهوتإك اتلطم

 : نيدملا هلع نمامأو ضدق هملعدربال افْضو هنوكلر ردلا اك ضوعن ولو نيدلا هلع نمريغ نم ندم

 راةءلاو ضرعلا مت نيعلا (نيعلاو هل وذ) ةصاقملا قرط افيتساوا طاسقسااماهناةعصلا هجوف
 ق.سالهقالطا ىلع سل (مئاا يعتد قعلا ىسامهدنعو هلوق )هداز ىزع ن ءانك عش ةرضاح ادوقنلاو

 (لكلا ال وقوه لسقو هلوق) هتصح تندبا ذا نيد| اريغىفامه دنعز وص نا ىجشإ ا ه ىجلن ا نع

 دقعلازوج ثمح ةمملاوة سك َدلاَةاش فا

 هتصح تنيباذا نيدلا 2 ا.هدنع طصلاز و<نأ امبتم لكن منيباذا يكد 2
 ملصلا أو عسبلانيباههدتع قرف رغنو أاميتهدساو لك لب اع اوبل اناا 11 هلم نأالامهللا
 انام سس ظفان لب زا هركذاذ و امهتع حلصلا ىف صن درب هنأرهاظلاو

 فادعا انولفا ىع صئدو رو مده رسال لال توه ليون نا وفا ل ||

 ىرعخأو زاوحلاة اربح هذهو هيلعوه نم دلل كءلعوا طاقساهنال ( حصلا مص هلوق) همق حاملا

 اهضرخ ناد و الاو ةرلاذخم رضنموجولاىنو هيادملا فلاق 0 اولمعب نأ
 موملع س دلو ءامرغلا نم هسصن افيتسا ىلءمهلمصو ندلا» ارواعاوحماصو هسدصنر |دقم حلاصملا

 مومعررضلا ىنتناو هدب اقعنيدل مهل لصح نكل نيدلاردق مهنه جوخ ناو هنالررمضةروصل ا هذ هىف
 منسدلارد- ةءدوحنوأر ع نم |اذكحوهوعس . نأ هنمهجوأو نيدلانمريخنيعلا ناف ميدقتلار رضالا

 ١ هلوق فلوقأو مهسفت :الدو طب مههلووضتقمل ئث عسر يع نم ءادتبامهلمح وأءام هرغلا ىلع مهل حب

 ىذلا حلاصملا ىل_عررضأ اامئامهلعه مفر رفال لوالاهحولاذار امن ةئرولا ةيقبب رضنمهجولاىفو

 هلوق ىل ب ءراصتقالاو ةق. فذ ه>ولاف ن.دلا فهسصن نمءامرغلا أر سنا طرعش ىلعدوحرزخأ

 : حلاصملا ع ررضلا ناك اذااعذ دن ح قدصمف ىوحلا طخى عقاولاوهاك ةنرولاب رض نءهجولا فو

 ات نع لص ةعص فاو 2 (هه) ىناثا بول ةبسفلا ةئرولاةسق ىلعوألوالا هجولل هي ةيسنلاب



 وهاغاو ةماعلا:ءارعلا لق نماذه سدل هصئام#لا:ءاربل اةعص مدع هجول ف من حو لطابن امعالا نعأ

 (نيدلا نة نعتز 65 [|
 ىهتنادرحرارق لا قحىل قس1هلوق نال ربونتلا حرش ىف هبف هعبتو ءاسشالا تح اصل لصح هانت
 هجوا نم ماعلاءاربالا دهن ءاوعد عه” ثزاولا نأ نم هربونتلا ىف هعمتو ءاسشالا ف رك ذاع باوجلان ا لعاو
 رارقالا هللعهمةئاهنا نمداسالا ةدشاح ىف ىوجلا هملع ىرحو ةلاسرلا ىف نسح يشل رك ذاماهدحأ
 ضرف ىلعهنا اهنا ةماعلا ةءاربلا نم انثةسماهتظرتأ لئاسم قاسو ةماعل اةءارملا ىلسق نمهنظف درحلا
 ربر لاو ليصغتلا ىلء .دلاولام ةفرعج هلهجتماعلاءاربالا دعب ثراولا ىوعد تع عساس انثتسال |ملست
 ىقاك انهءاوعد عامس اون هتافروك ذملا لهجلا ةقباس نعادرحم د اوشالا اذه لثم ناك اذاام ف الخ
 ةءاربلاة عج مدعل ماعلاءاربالا دعب ثراولا ىوعد تعمساهتااهئلاث ىموسرطل |نعاضب أ هايشالا ةشاح
 ىوعدلان الوالاناوجلا ىضةةملاق ناقد ةنهلا نبا نعردلا فكل طاءن ا.عالا نعءاربالا نال

 سرفلان بال ةيردنلا هكاوفلا نعةلاسرلا فا فلاختوهو ماعلا ءاربالا فالك عم درج ارارق ال دعب
 دعب رهظمم اًيشهيلع قتال هنارقاوأ اقلطم»أر با هصنو ىوعدلا عام مدع ىف امهندب ىوس بح
 . [رارق الادعبالا هبا توعالو كل ذبرقملا لعب لورقملا نأ كورتم نمئش ةمذلا لوغشمناكهلرقملا ناكلذ
 [رمتعالف هلوق) ىهتنارقملارذع الو هلعءاربالاو رارقالا ل مب و كل ذي ه ءلاطاا هل نوكحي الءاربالاو

 نين مث ىلء ابعد رنعهترواه اص فوءنبنجرلادمعةأر عارضا ناوهورثالا هبفو .(ىواستلا
 رضاتو ىاب زاهقح فصن ناكك لذ نا ىورو ةراعتلا نمرضعمت اغلأ نين امو ةئالث ىلع ل .ةورانيدفلأ

 نافعاهثروفةدعلا ىفىهو تام مانالث هنوم ضرع ىف نجرلادمءاهقلط ىتلا ىلكل اور م نب غسص | تنب
 ةياور قوم هارد ىه ةباور ىفافلأ نينامثو ةثالث ىلعابت معبر نعاهوحناصفرخأ وسن ثالث عمتناكو
 تداوف ةنيداا اب ْمدَق ةمهتملاداضلارسكو ةيقوفلا انا مذب رضاتواش ابل كن ءانخيشربن اند ىه

 دسعله ترم ىفريعذلاو لاق بهاوملا نعان خش تس هنس ناب عش ىف ل دنحلا ةمو دىلا هتبرس ىف ةلبسارا
 هنيدملانماهدعب و لحارمرشعو ف ىثمد نوادي ةنيدماهحتشو لادلا مذب همودو فوعنبنجرلا

 نماذهغصاو مالسلا هيلعا_ِهْرن نا كح هنال لعام |نب ىو دب تدعم هل_حرمد هرمشع نالئوحت
 فوعنب.ن جرلا دمع اندامسدي ىلع لسا مالسلا هيلع هب عمتجملو مالسال و ةيلهاجما كردانيمرضخنا

 عبج نوكاهقح فصن|هناوافلأ نينامت ملصلا لدي نوكى ءذاهقح فصن ناك كلذ نا ىور هلوقو
 نيعبراوف لأ هئاقس هن نوكموافلأ نيرمثعو ةنامو فلأ ف لأ فال 1 ةسج هنع هللا ىضر كورتملاهلام

 (ساجلا ىف ض.ةلاربتبو هلوق) اغلا نونامث نلعب رف صنوافلا نوةوفلأ ثامنا عب روافلا
 ناك ضيق هنال ضرقلا كل ذي ىندكب ادحاح ناك ناةكحرتلا ةءق.هدي ف ىذلاناربغ فرصهنال
 نعبونيالف ةناما ض.ق هنال ض.قلا ديد نمديال عنامربغارقمناكن او ملصلا ضرق نعبونبف
 نأ ىلاريشب اذهو هلوقو ىلد ز نكعال ل وهما ضمة نال طرمش هب )اعلان ا ىلاريش اذهو طصلا ضبق
 مدعل ةمولعم ةكرتلا نامعا نوكت نأ طرغشس الو هلوق نم هلق هرك ذام لب اقمف ةكرتلا لكب ىأ هنرلعلا
 جلاوه ةكرتلا نامعاب ملعلا طارتشا مدعناىبلي زلارك دوانخشراشأ اذه ىلا ملستلاىلا هيف ةجاسحا
 هلوق) هداز ىيزعمطصلا ل ديدارماو لوعقملامس'ةغبص ىلعءاطلا تفي (رثك" |ىطعملا نكيملامهلوق)
 بجو نانعالا نمءاربالا ىلع هل_جرذعتل ةضوااعملا ىلع لجأ ل هنال (هك رثلاهمقب قهقحهدانزلاو

 امنا طاقسالان ال ءارالا ىلع لح ارذعت اسغاو ىجاد ز انرك ذاع كلذو همف ةضواعملا طرمشرامتعا
 ناك ثلاناريعملا (حلاهسصتزدق طعدالوأ هلوق) ةيابنلا نع انش نا.عالا فال ن وبدلا ىف لمت
 لقأ حصلا لدينا عبالن كل ةكر رثلا قكلذدوجو _عناو ملصلا زاحةكرتلا ف كلذ دوجو ىف ناك
 اذااهثداةلامجو (حلصلادسف هلوق) ناضضاةىواستف نعرح دق هلُهموأرثك اواهطح نم

 ضوعالب مهلالصاحة ضفلاوأ بهذلاضعب و ضورعلاوأ ضوعلا نوك ل قاوأ هقحردقءوطعأ
 نروكج 3
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 "مق 0 تجبمالنمىع)

 | هنمىرتشاو|اندعنيدملا نمامهدحأ ىصغولو نهذن ال همدصن نءامهدحاهأرباواو ءاضتقالابحت
 ه.ف ةكراسثمل|ناكك٠ا مدعله.بوزتلاال ضرق هدص:براسحآسالاو ض.ةوهف هدنع كل هفاد ساق'ارمش
 صاقتتا|عوقول عاج الاب ض.ة هناف هلا همهارد ىلدجبو رتل الخ ءاربالاكو ني دم لا سفن ىلع هءانحلاك
 هلوق نءربونتلاو رردملا فا فلاخمنالطبلايوريبعت نا همق ( لسا ىردحأ ملص لطا وهلوق) لبر

 مالك ىنىأسو درهدر ناو امملع د فنوت الاوز أحأ ناف عفدام ىلع همدصن نعم لا قردحأ اص

 ىلب اقام لطاما ايدارأ تاقحلاحلصلا اذه ف دوت هنا لصا< اف لاق ثدح فقو لابي رصتلااض أحراشلا
 مسغيو هلام سأر ذأ, ناوهعفدام ىلع لدا ىنءه لاقي نا قا دئنم- فوقوملاب قدصيخدفانلا

 لاملا صار ىلعهلصلان وكم نا طرمةوهداز ىز عقلا ىف نشوهذا ازاحما ص ,اوسو ةكرشأ ادقع

 الا (امهدنعز<م هلود) ىليز هيف مسالا دة مالا نم همفاملعاجال دز و. كال هرمغ ىلع ناكول هنال

 كرتشمنيدهنال (زوكف سون ىأ دنعو هلوة) رحل نءرداتلطمز وح هناف ةضوافم نيكي ئاناك اذا
 ةصاخ هسصن قزو<نا امافزاحول هناام-_هو ىندع نوددلارئاسىف اك اح هتص- ىلعامه دحأ ماصاذاف
 الارهظت ال ه.دصن هيصوص+خ نال ضرقلا لق نيدلا ةم-# مران لوالا ىلعف نسصنلا ن مهصنلاىفوا

 هكر رمش ىلع مف هنالرخ" ال اةزاحا نم ديالف ىنام |ناكن اواهئالط: مدت دقو ةمسقل ارالازيمتالو زيتا
 ليقو الوا لاسملا سأر اطا تءاوس ميما ىلع مهني تبان فالخلانا ل _عاورر ده اضر ىلارةتفيف هدقع

 نازو< (حلا ضرع ة كرت نعهلوذ) نيددتلا نعةيلالمنرمشاضي أ امسهدنعز اح لاملاس أر اطاختل نا

 نو 5 8 راقتلاوةك لا نمالدب راتعوا ضرح وق نوكيناقعاسو هنت. والامل سرستا

 50508 هدير" آر راقعتسملا فاضد ألا ةءوراقعالو راددلام موق هنمو لذ او عامضلاو ض الا فلا

 1 ناين تك 2 ضورعلاةد.ىعوبأ لاق نبعامتافريناندلاو مهاردلا ىو ضرعو هف هون لكو عاتملا ص رعلاو ةادأو عاتتم

 يت عاتم ىأ ضرعب عاتما ت رتشا لوةتاراقءالو ناوي نوكتالو ن زوالو ليك اهلخدمال ىتلاةعتمالا |

 درر: هلل رانييري ا || موماهسس عمتي قابلا مسيو سفح تالتخالابزلامدعل (لصلا مص لوق) .حاصلا نعام شم
 م4 >, كه: | هينامئاهلصاقيقش أو تأبوةارماهنامب نكمل ناكجراختلاءاذه لع ناالا يراخلا ىلق ةجراخلا
 نكت ناك ت لءولو ةعس ىلع املا سق ةأر ا |تجرخأ اذات خالل قاملاو تنمال ةسعب أو :أرلل دحاو
 ءاوسلا ىلع ةيقملا نيب مسقت هتصفمادحاو اوجرخأ اذا هنأ لعاو نيدلادامعمشلا نعىوج نيفصن ,سق

 نوكي نان فاصل |هد.ةو مهئارعمر دق ىلعف هوث روامم ناكن او تاريملاريغ م امنمهوطعأام ناك نا

 ةمولعم ةكرتلا ناعا نوكنت نا طرت الواقلطمءاوسلا ىلع مين وهفرارقا نع ناكاذأ اماراكذ | نع

 اهضعروا حلاصملادب ف تناكول ىت-رقلاهل هعامف يت بصغر قأ نكملستلا ىلا ةجاحا مدعلر حملا ىنايك

 ءاربالاذاءارباال ةضواعمهنال (رثكوا لق مح هلوق) ميلستلا ىلا ةجا علل هدي ىنام عج ملعب لامز عمل

 ىلع ناك اذاامب رجا ىفهدق ىلاعان نايعالا نع*اربالا نا ن«لمقام لوقأو لق ذك لطاين ا..عالا نع

 : ير هن / قدتسأ ال هلوق نا اعف ط.ملاو طولا قو 11 ذنمعلاهذ هىفىلكلماللاقاذااذكو ىوعدلا عهتتالف 21 رى نع || نيعلاو نيدلل لوانتم ي*توهف هل.ةىلامنم*ىرب وه هلوقكراسخالا هجو ىلعناكن اذ'اشنالا هجو

 لاقانسدوا نآك اذع :رارقالا ىل.ف ف وحلا نم قى < ىوعدلا عنع ىوعدال واقاةتساالو اةلطماةح هلق

 نافدحواةراحاوا هب اذجوأأةل ذك لك نيدوأ نمعلكن الف لة ىف قال هلوق ىف لحندي و طوسبملا ىف
 ْ ىل ق> ال ةلوق نا عاو ملا ةءارعلا دعب ناك هنا اودهشي ىتح هيلع هن للم: ملاقح كلذ دعب تلاطلا ىعدا|

 تأراذ فورا اردما ىفهءاع ىرحو رحيل |ىهم_هوناملانالح ماسعلاءاربال املس ق نم سدل هو حنو هلمق

 اماعءارباهأرب او ةئرولا دح | حلاص حلصأ| ب كى ل.ىق ىتش لئاسم نمهحرمشو رب وذتلا ل وق دنع انذعش طم

 «ةقدقتو لصلا تقو نك ئث ةكرتلا نه هيصودي قر هل مث ىدول ا دنع ىلأ ةكرت نم ق>ىل ق..مللاقو
 ,ءاربالا نا ىلع هت بق اسم ىأ قد ىل تل هلوق ل ضواسنتالو حدالا ىلع هنم هتصح ىو عد عمل



5-8 0 110 

0 1 

 (نيدملا ف نمكلاثلا ءزجلا) 000

 اكرر شما دعما هلوق) ىوج دحاولا دعب يملا ن الدرفملا نعمرخأ + (كرتشملا نيدلا ف لصف +«
 ىلب لاق اكن مل .دفتريغ نمةدحاو ةقفصا ه اعام ةدح ىلع نفت مرنم لكل !ناكاذأاذك (2
 نيل نييدنع ناكول يت نيتتفصلا نعةدحاولا هقفصلابز رت راحأو عي ل1 نيش قامة ةكرش الهنا عم

 م-هردةنامسمخ لحرلاكلذ نم همدصتوخ الا عارو فردة لام ل دو حر مما ا

 فهو ع ب 00 رشا هنال هكراشم ناو" الل نكي امش هنمامهدخأ ضنق ا ا

 دركي / .٠
5 

 "|| ىلشلانريهمشلا سنو نيذجحأ ةمالعلا لس( و هدو هتبدس محو نيد لك نال نيدلا ف العم "تير
/ 

: 

 ةعسمو ةموأاعم ةصح ه] فقو لك قوالب ةكرت مراد نع 1 258
 5 ضع ض.قاذاف هر نوصتتخ نو

 5 هنن كر 3 _
00 

 "| هيف ةكرتلاراطتلا قا املنان راحأفالأ ضو.قملا ف هكراش ناراظنلا قابل لهةرحالا نماثدشراطتلا | هو 3 هل 3-0
 1 ىتا ةدحاو ةقفص عملا نم ىلءاسا 53 هدحاو قفص مونمّدراح احالاتردص ثبحمهدحأ هضدقا / َ 0 3 1 5

 272 | هحررج» كلل.

 8 ائااذهلرقأو عامر غانعمرا طنلاز : ا ان اذا عمتي اع ا هناو - ناب ىو اهمال كا هنععتو 1 / م 2 تايب

 أل انهعوشالو كب رشلاربغ عاشملاةراحأ نمد .ح هيلع مزان اا رادلا نضءن ى ةةراحالا تردصولنأدربا / تاكيزر ”بتد)

 و لددن 31 هن ىصومناكوا ( ةنيولا نت انارعمن ردلا ناكو اهاوقإ هينتفرا دلا لك ىةراحالار ودصل 8 راح 00 هارب 5

 1 7 ١ 1 ثار 5 سن35(

 حلاصملا صنع ةكر تشم نين ءن اكول هنال نيدلاب دق 06 امد نيدهلوة) انش ططازك ههضرت أ 1 كتبو و

29 3 1 : - 

 ةقيقحلامهنع اصلا نال جو لكرم ةضواسعم ءنوكل هنف هكراشد نا هك رع ءذو للا لدربا : اصلا . /) بلاوي 5 1

 هلع عقو ام فصت عقدي نا نيب اضنإ أراسخما حاصلا: 3 اصلا ىلع عجراذا نيدلا اىقونيدلا فالثع 37 00 3 0

 سنح فالح نود ادارأو نيستا انة ااردقب .نعيرشل اع 0 يس 1 كح / 8 0 93 00

 |0000 ف ساق سلو يدنا لع 0 ع 00 2 هل 3 تاالإ

 0 قاملإراب مل ١ 1 0 ا دل اظهرت 0 رات دع رول ياو ردع ليال احا

 0000 ايوئاع هنا 2 أم واهلوقا ى ب عهدمذ ىف هتصحءأ اهل يد 11م ْ :| تم 5 رحت

 ماالارس . ماصلإر امنا ناكف ى: :.ءروشلا فال يدلا فهقحنال (هفصخدخأب التل .ةهاوق) ىنعا 6 - دل وح 0 دارإ ٍ

 هنقاكراش :ناهلق هنعل دب ضوسقملاوروصت 1 د 2 )ح ”الادكرش هلوقر دش ا ا ةتوكيإلا

 امغاو هجو لكن متل دام هنال هف هكراسث. ال الكا رتثااذامى الن هجو نم هةحنيءهوكل 0 كتاونلإ و |
5 3 1-5 0 

 ةعراتمراتتخاو ضوملا سولو ررضلا لاسصملا مزايالبك مصلا لصف فبوثلا ف 5 هكراش ناهل ناك ب رغلا 7 0 6

 3 5 * -.ل نم

 قابلا ةمالس ارش ديم ماسنلانال ضبقامفصنيض اتا ىلع عجراسلةممرغلاتامهثعب رغلا | ٠:؟ذلانهير ل ازا.
 ا طقس دق امف هقح نال ضومقملا هار دلاث ا نيعىف عج رين اهل سل ن ل 6 0

 ةلرعم 5 0 هىنعلاف 1 هذمو ىجأد را أد 0 ا ةيعتإ | و 6
 ١ 2 م - تحلب

 ا 7 ا هلوقو 0 ا 2
 || هنيدنءهنرموهو نيدلاردق مرغلاب وأ (ما سن ,ءافك ب ولطملان معيش هلود) ر لعمل

 0 ىتمنال هسلعةرورضالو ةصاقملايهقحاضب اقراص هنالء اثنا نع (ن دل دم ةللر ةلزأ
 : ررضتل نيدلا عمر عفدهانمزا ولف ةطماطخماو ضامتالا ىلع دان نال لصلا فالع ةسكامملا ىلع ع بنل

 ١ لق نددللا ةمدق لوقت نال ا

 كرريثللو ةحاصملا ةعصوءارششا | هد نمد ىف ةهمقلا تعقوأ انهوادصقزومتالا او امه روح ضم لا

 ةكراشملا ق-هلناالا هقح ضبق ضءاسقلانالز بدلا ىلع عج ربو عملا فضداقتلا عستنالنا

 هنال هلع ناعخالف هباصا دق هن.دراض > هنادام مد بوحو لق ن نرد هدحأ ىلع ىولطلا تاكولو

 امتاوءاضقلاب بتال ةكر شمل اذكوع ءاضتقالابب عامنا نادضلاو: انفال !والءاضةننيدلادحأ
00 

 ظ



 ام ا دق ىلع)

 قدعسل ن ةنار اطلع مولا فر د ناجع لعدد 21111

 ث.ح دا. ةياعمج دج ىلع هحاصو فوهزفل أه ناكاذااموهو ا فال فوبر ا قص الا

 ةضواعم نوكسش دامجلا قدتس:ال هنال املا :طقساو هقح ضعن قوتتسا هنا ىلع هلج نكعال هنالزوحال

 يع اسنع مج سيعك طرب عجعأم نك (ضسوأ هلوق) ىلاءز لضاغتلازوحالفةرورض
 سدعلا ةنءاسع :الاو سعااهدحاوةرقشلا ثلا نمئئاضاس طلاخت ضيملا لب ال لان سدعلاو

 ةنيادم ا دقي قمت مريغ ضملاو او لاحم اورمناندلا نالث ا ةلاروصلا ف(زوحال هلوق) حا اهعلا . نعانكش
 0 : ْ وهو ةضواعمناك فرن :اندلا قعسيال مدهار دلادإ نمل ثبنوأداضق برا منو هضواعل ان 0

 را ءازاردكرتدقو نويدملا ق>ليحأتلاو لالا ىدقسنال لج وم نيدهل نماذكو هلءجأت زوصالف فرص
 ا را هن مريخ هنال ف صولاكل جملا لمحت لا ناك اماو ماوهو لحالان ءاضاتعا ناكبف نيدلا نمئش طح

 6 4 : / اء 0 أ صن ىلع لج ٌومفلأ نعال مئاصاذا كك بتاك 1|ىنالاابر هثازان طمماو ل الو ملا صةناذفو
 كير < كلي تميز ٠ || نمدلهاسمو ضعبلا طع ىلوملا ن ءاقافرا نوكسف ةدوانعلا نهرو اهي تارت الل
 ير 0 9 00 ْ 1 وض.ءلاى يه الدو تمهاردهلن ماذكو ىلب :رسودذم وهوةيرخلا فرشملا عراسل تاكل

 يي ا 0 | ةاواس اادو- ول ساما ف ذهضق و طرش» زاحدو سلاف لالا ن 2ع نيب دا 0 اسوا لدي عراب | ل ا نءةلاح ل أ ىلع هحنا تر ةاواسملا سذحاداحت ادنعاهطرشو ةضواعملا قر طباهذمخأ

 1 ل ل 0 نم | فوصوم ماعط ىلع هل اصف فل 0 .اعناكولو هؤصلاىف ةاواسملا نود فرصلا ىف ريتعملاوهوردقلا ىف

 00 نيو تو ىلع هحلا صفر اني دةنامو# مردف أهم ا ناكولو نيذبنيد نع اقارتفا نوك. هنال رد لج ومهمذلاف

 0 0 ٍ ةناالحأ انو هنامالا م داردلوا هكر ندللاطاقسا ل د هنالا لجو |احتناكع و«

 هو 0 ع ١ لةكءاربالا نال قاسفتالاب ىأ (ىرب هلوذ) ق.ءاداسف هدف نال ةضواعملا ىلءلمح الو تق .ةىلا

 ١ وتس ناكك ناو دهورعتا ايد" اطرش تاعح لعلكو وهب قيلعتلا لق ن اوطرشلا.دسقتتلا

 نامز لك د. اع سجاودقنلا نالئاَض 9 مءادالا طاربشا نأ (دوعب الف سو ىأ دنعو هلوق ) ةضواعلل

 د>ووملو طرشتءاربالا قلع هنا اموال طمءار ءاراصو قد ءاعتلا لطف لاح ل املاذا ه.ةوه هما ظن

 ْ ىلع فل الا. نع كتحلا صلوب ناد بقتل أ ' حرمب نا فا" )او اوانك امل والاهوجو لع تسل اد
 7 4 سير

 را 7 0 نوكف قاملان مأربتالفاد غم اهعفدتل ناكنأ ىلعةداز ا: نم* ىرب تن :ًاوادغىلاهعق دن هنا

 0 5 01 كاك اخ هن أهدت ىندطعت نأ ىل اءعفعلالا نمي اسهم ع نمكنأرأ لافاذا ثلاقلاو لاقاكرمالا

 ٌْ تءورلو هن دفان نم فري لعبا نجد اذالدت اناا اودغلا قد امس ادؤب ملناواتلطمأرمب

 تدأ اذاواة نامه ىلاتّدأ نا لاقاذا س مانخلاو تاطمءاربا هنالاةاط مار 000
 | نءاب.ذانطرشلابقلعتلا لمتحتالةءاربلاو احرص امرشا نقد اعتهزال مصناال هنا همكم 3: تءدأ موا
 1 ا اربالا قلعهنأ امو هأ ةلوق ةلدس نااقخ الوات اندم كاكا نو وع كيلعلا و م

 : ءارالا ن | طرسشلابة* ءاربلا قياعت نالطإ هجو (ةسقن انحش رك ذاذك/ئاارباا دب 5هناامفو هلوقب دجوت

 طرمشلابق انقل !ا!لمتحال 0 .1ةلاودرلابديرب ىتح كي اجلا ىعم هم وو لوقت ا ىلع فدو الح طاقسا

 ' ميلا اماقتسالا ىنءلو مص طرشلاقءاعتلانحرصاذابلق كد اعلا ىندلف كلذ لق طاققسالاو

 : 0 <سدل !هنآل (< ءاعم<هلوق) ىوج اهرسكو ماللا خب (كلاعهلوق) هداز ىزعدمقتب طرشلاب

 ١ ىدقأ هفرصت ىفاراة* ناكف راكنالا عم صل اريطنوهو لكشف يلتلاو ا ةنسملا ةسماقان د
 ا ىلا ةصقماددع ماعطل فاك رمت ذوفن نم عنءالزارطضالا نكح راسم انااا
 || ةبامك» طعأ نا ىلع فالذع زاحةناماسرنم طحان ا ىلع ابيل رقأ لاقت حافلا ىدا (ةيه)

 | ىد ور اهماالزا ارقالا عصر قأف ةياماي خمغا تاهطح ىكتررو ةأ نا يل انولو وشر اسهال |

 اهرص طرشلاب# ايدل قسما را ووأأ
 ماس



 (نيدملا خف نم ثلاث || نجلا) ام

 قلد تعال راكد ء ناكوافرا اَرقانع طصلا ناك اذااذه (مالاعلامن ءطصاارهلكو

 ةءارمل الا سد هءلع دال ءاحلا نال (لاملا ىلوضفلا نعض ناعصهلوق) ةنافكلاو نر 1 كولا
 لد | نعض اذا للاي ىلوضفلاكه تمض هيفالب_أ لصيف هاوس م #ا عى داو ىنجالاا وقح فو

 ةناضالا نزل ( هلام ىلا فاضأو أ هلو3) ى.ءنيدلاءاضقب عرتول اك هيلع ىع دما ىلع ءاعريتم نو دو

 كة اصل اقنأب هلوق ) ىنبع هماست هءلع بف كلذ ىلع انوه عملا ىلا ملستلل هنم مارت ايدل
 هصصخت نهر ردا ىفامو هداز ىزع رسل نمكاذاالا لكلا قاعرةمراصو (علذم فلا ع

 كه -

 ىعدملا نذاالب هلعف هنال هلوقب هلا عا كم هلاداشرب ع < قماعوه ل. رهاظريغ هن ءدارلا ةروصلاب عوتلا 3 / 0 ا 5

 00 عا نادل تا لانا دهى دمع لعوأ هلوق) انش طم اذكهملع ثدي 0 1 1

 هريغ ن .مءافرالا مرتلب لو نيعم ( ىدمع 1 ” مزخأا حرم ره حاصملا ىلع عجر ب ةقوتسوااذوز مدج دوأ ا

 هناتنامغلا وص الان هع هقح كرب ضررا ودل عسر كيوم ,لرخ وذ همزاب الف

 اهريغ ف الخ هيلعريس ميلستلا نم عنتم لاو هتمذ فاني دراصق املا همزتلاهنال حاصلا ىل !ء مدرب
 ديعلا اذه ىكتساوإو ل اقف دمعلا ىلع مالكلارصق ثمح ماهالا نمر ردلا ىف ءاماعت ا ل
 ىلع عوجرلام هوب هال ملا خاصملا ىلعهل لد هلسالاو | تاكمرأ هر ا هردحوو 1

 ا (هلو.ق د ,ملصلا حهلوق هدتداووزفلالادج واذا ئدعلا اريغ ف ملادملا

 اللا ية راطقءاضر ماس لايهنال (هيلافل !الا سو هلوق) يلي زديلا ملستانيعت '؛
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 علا
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 5 0 ١ك 211111111111111 6 د د وج و كماصلا 7 رد
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 را اردو هقح نه نودأ 1 .لعملادملاناك ىتمدنا لصالاو ىوج قلطل ادعبد.تم او ٍ طا ١ اج كل 1

 هانعم قوهامو أ فصو نم قدس مامهمض لد نأب همهدد ز أناكناو قام الدحأ اوصعملل اق ساو هذ . 0 اعلا و

 نيدلا نع ءمئاصا ذاهنال ورساذه ىلا لا لاق (قه-ااعمل مصلاهلوق) هضو اعد لحم لم ع 1 هلدار : 0

 6 7-3 : نيدلا نءحصل أ عقوول ناكل ذكنوكي اناو ىقاملل اطاقساو هقح ضعبل# افيتساءروص عج نوكيأل ا

 ظ ' 1لا نا باوصلاو ةسواعلا للمس خ 1[سنحب نيدلا نع عقوول هناىرتالأ نيدلا ضعد ىلعأ| نر ها / فسالرو
 لح هلوقنان مهم مرشأاى هند امو سمتن | ىرودق ىف مقوم ةادلا دقعي ىدعس |ام ىلع : 3 يي كعز لإ اازعأ !دامرتلا هين احأ أ ةووذقلا 1 | معلا ير تدعي 1

 تاوج ةعح ىنمذا لي زلاهدزوأ انهفا ادريغ هام ءزج - ىلع عفو اسما طل |نا ىذت# ؛ هقح ضعمأ ا - 6 1 1

 ناوصلاو لت زال وقلاة.ناوب فهر اعتلاف ةرودجم# ىو مازتلالا ةلالدةرامع ىل لع ىلالم رمش | ْ

 عببلا ىههلوذ) قكساام ضعن ىلعريدقتل اذ فانضم د -> ىلع حاقد |م ىلع ل لص لاق .ناإإ

 لع لارمالالج هلوق) ىوج كل ذكض ار ةالان افرطن ه4 1في رعث نمدافتسا 8 (نيدلانأ]

 كلذك اقتسف هكرتاعف كلان اعمثيدحلا اهمسنو أةالص نعمان نممالسلا هلع هلوق ىفاك (حالصلا
 ىوجةقيقحةئنْوم تسلا كل فلالاوعش ركذوف.الاىأ (هفصن ىلع هلوق) ىوج ىنعلااذهأ|

 فصنلا نعمأرباهناك زاجل منام ىلعةلاسفلأ ن أ ٠١ ءعهجلا اصولاذكو ( لج ومفلأ أ ىلع هلوق)

 انيس هع بضل !.فودسم لعحت لوالا ىقامأ نيهجولا (حصلازاح هلوش) ىوج فصنلارخأو :

 دقنلا عسب نالابرلا ن نعءازرحب نا وصار لا غن لخأ هناكف ىناثلاىقامأو فصنال

 هب

 0 مهم حد»

 1 نال هيلع ىاملاوه امادقعلا ف لمصالان ال خخ خصل لطب ز0ناو هلو [:خيش طاع اذكه سفنىلا 0

 ديةم حل ديال نيدلا ىف ضلاركذ ىواعدلا يي قاعاطم حصل ارك ذاسا ىنيعةمذلا ىف 5 تدع دىدلاو هو ْ



 اذا (نك.سءالنمىلع) 0

 ١ ملام ىأ هإ هلود) الوأ انوندمن اوذألا ناكءاوس ىأ اتلطه راش || لوقو رد هقتعدعب لد !اءذح اون و 1

 1 00 2 لد دا 5 5 ى_ت:هلا قاقخ سار هزال ها ك0 دمع هصالتعسا| نال (حلاهدعن ءنوذأتادعلا

 ١ اصب ناهلز وح ثيح 6 !!قالخ هدلتقس ناد د11 كف هيرعشم نادل ناكمكل هن نع حراوع ا

 ايي

 ٌْ عا : كيد اد ىتجاذاو هسق م د وهناك هنن .ةردح | ىعداولا دو ىلوملادب ءهدحورت كراك هن ا نعأأ
 ل ا

 ثوذإإ د 0 رخكف درع عونك انمعز ىحهماروال كو ال هدهق ن بك ال ]فاذا اذ 5 .رالا ناكل

 2 دس 0 أ[ | هدرع 1 نعذدو ها اديعلا مماصى أ لاق يح حاش || هيريع امنا معاو ىلب ,رمه لضفل نونو هنامح
 ا

 قمه ع/١| . 5

 كب ان 0 منار 1 ا هرقعت اذ لوادج لتقل لف 0 رد ا دم عا لاق ثء-رردلا ىفام فالر رهاظااوه ١

 34 ا كا 0 1 فسعت نوذأملاددعلا نءةرابعىلوملا لعجو لاق هل نو ذأ اددعل اك اك |نانهدارىزعا ا

 00 "0 اي 1 5 8 'عقنمةألا قرد 2-4 ع دعل ١ لقسالا لعق واط, ات | كولا نا فس و نابت نك ُ 1 - نام ّ ا

 7 0 ١ 6 2. أ 68 لعداز اعىلت لان ومعمل ّ نءتاضولو هلْوق) هدعس . نءانكش طضاذكه لع ىلوااقالطا :

 لام ايي ل فان 3 5 | ربونت عراش ا ىضاق ااريدقت ند زوال هعقلا ءأ معلا 0 اكرر دا اضقلا اق ْ 1

 : + ا 0 ١ | (ةفين- ىأدنع مص هلوق)ةدازلادر هزايا بءاضقلا دعب ةجقلا ىلع ديزسام ىلع حصا ازيا ذاو هتسريشوأ |

 ركدر 7 7 ” يي 0 ا 0 موصل | ىلهنبصاغلل عوجر الو هم - حلاصاف لق 1 مق ن امل لصلا د ال لر هب ليقتالفا ١

 تير )دى يب الفلا | ةردقمىسو ةيقلاود بجاولانال(لضفلا لات ماوق) هحرشو ريونتلةلاهتاصلادمناتداصتولا
 هن 3 01 و 1 اذازء اضقلارةهقلا كاز ع ةءاعا ديفا ا ىف هق> ناهلو ار نوكحتاب ماع ةدانزلاندوةن ما نم :

 هيا نر | ن1 0 ١

 0 ا اع ١ عاجال الازتاحو و 3 ضرعل | ىلع هتعد نردهرلا " انتل ااماو انزنوكالف ناش ناكرتكتالا لاا : ١

 تأ 4 ا : 3 اهوز |[ نب 1 كر نعل د. ناضل انالو مامالا نال صاسخملاو رع ءسنح |فالة_ادتعر جطت 7 الود انزل نال 1 1

 هلا و 1 1 1 1
 0 ل 1 نمريك | ١ 00 قهيحاولا ىه هّدعقلا نا ن الوقب ناحاصلاو ةةيقح ةعاقتناكاذا[كعل :اماغل اازوكفةكلتسملا :
 م - هر ' 0 5 ا 2

 5 / هو 2 0 . |[ 000 00 |نوددم: ذلا قاسوحو 0 ا ه هارنالناودعلا 8
 7 دل

 ا جصلاذانم ”رعربع ىلعحدلان راك اذا ى- (س انلانءاغتب الا الر اضخاص ىلعدازاخأ 1
 كرول/ 9 د 1
 0 وعر ٍ 0
 3 - ل . دنفأ علو رنا ١ ا 00 ماجالان ,محراشل امالك ىف 3 » ةنمو ىننعلا نع ءقرساك اقلطمهف فال ادخال صرع ىلع : :

 : اك )ا 0 00-6 0-1 ١ ناكل اريد اا روحو الولوهكاصقق ريهشأ وقوفك نام وهذا دعما بصب (كررشلا ق ةدعلاا 1

 ا 3 ا .  مدجم ا 1 0

 0 سا 7 5 .لر 3و ش ا نعل نان ال (نو"فصنو مودانز ١ قدا 3 صأإ مصب ال هل 05) كرد هعقررداتملا 1 1

 مهر 06 تمزا 1
 . هند (حاعفز 00 0 ويذكر ىود : عرشلابدقتن ال ا زلازوالف 5| 1 ءاع صوص صكدمأأ 1

 (لوير أ (ةلعرم اعلا ان ايهم رتل | ن2 موكا لع هج انك نار وق ) ند اماذكفأل
 ممر هحا نم قدس 1 عاج ا (زاح هخمهرب هاج 4 هصناد هلو )نيم هقوقوه ٍ 9

 0 0 م نمل 1 ! اردتم اذا اع قدانص ةقالطأ (هن هدانا نسنا فراء ادع هاقتال دانزلا نا ظ ربل الا
 5 0 1 1 ندلاددن ملو كل ارد صولا عقدا ءازحو د دع مد نع مال ةمستلاب هيلع ما 42 ظ

 هاجم قادير 5 ارمالا نال را كلا ىقو لكوملا ىلع عن -ر ىداو نءكاذاف لك /| هزه :لامدلعل) ندللاوأ ِ

 تي ل ع 1 ا 1 |فالخت هرمأالد زثاج هند حصا اذ ذا هتدئافرمالادبةءلهنعءادالابرمأ هنءطصلاب |
 ني بدلا ْ هلوق) ىلردت لق واعد رم الا لع عج رد حصا 00 0 نال ههيلع ١

 دي ناي كلام / ىلع حصل اك ةضوااعملا ىلع لمح الاعفو اراك اا ةانع (دعلامدن ءمصلا ناك اذا /
 ا : كلاعب نابض اكعد - لما عف مأو مارتلاب ارالا ّىث همزان الف اريفس لل را ناعم اا اللمس ' ِ
 0 ب نيصأ ليكولان ال لكوملا ىلع هب عج ربهم هنلع حاصام كرار زانت 5 |نعلاعلامنعناك !َ

 تحال ب || نم طقسام ملهي هندو ليز لكوملا نود ضوعكلان وه بلاط يف هلا قوةحلا عجرتف ةيلاملا ةضواعملا ىف

 راخاك هىلارارقا ن علا علام ن نعناك نان ةضوأ.ملا ىلع لله حالا# 01 لاف تا فلا الك ل

 اقام ووهو هسمل# ع نم طقسا لرب وصت لا لاس«لامنءناكن ان يلا لو نا ءاصصو نيه اش ١

 ناكاذالمأ هلوق) رد نور ومو ل ك0 ند * (نيدلا نم همعدن ام ضع نعوأ هلوق) هضو عملا ىلع لمح ١

. 
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 (نيدملا خف نم ثلاثلاءزجلا) : 0

 ريغ ىلع ملصلا عقدولو لاس | ىنهل بجو.ءالهنال ءهاردةرشع نم لقأ ناك ناو لقالا ىلعاذكو هيدلا
 انيدحطصلا هيلع عقوام ناك اذا سلما فض لا طرت هقاالاان رلاءدعل ناكام م .كز احدي دلارب دام
 |ينموت [س نزح ىلع حلا <ذ ةيدإ اريداةهدحاب ىضاقلا ىذتولوىل 5 نع اهارتفا نوكم العا فدل
 لع لحن نكح. أةرن [سنك ميلا ريدا« نمدرع غن اكف *اضقلا همف زم هت ىلا نالزاحتداب زلاب
 قح نع ض ا. ءالاو عفارملا قالى لاعت هللا ى-دودحلا نال (د21 فدلنع هلوذ) ىلا رة احلل
 ناك ىو عدلا كرت ى-ئث ىلءاهحلاصو ركتن اف قلطملااهجو ز نماهدلو ناتعداولا ذو ز والربغلا
 ىلع ل جر هعد اق: ةماعلا قرط قع فنك أ ةلظ ل ناكولاذكو دلولا قحبسنلا نالالطاب ملصلا
 ىلع هنع اص اذا مامالا فالذع هيدر: الف ةماعلل قحلا نالالط أب لصلا ناك ء.د ىلع هحناصف هضقن

 دفم هنال هقحف زو# ثدح قب رطلا لهأ نم لرد 2اهفذفانريغ قب رطقناك اذاام فال و
 تطقس لاء هّتءفش قح نغ عفش حلا كولو ىابززقاملااضر ل.صملا لصوت مث هّقح هب طقس ذا

 ةلافكلا نالطن ةفاتعاو ةءفشلاكرييغنلابةلافك ل اود ريغارامثو ت.علاوط ا ملصلا لطنو
 قراسلانبب حصلا عقرولاممةهقلطا (اقراوأ هلوق) ةينا.ىلاو ةيانعلا نعىوج !مئالطب هن قفنلاو
 ناك ناو قاسفتالاب مصنال ث.-وفعلا ظفلب ناكو ىذاقلا ىلا عفرامدعب ناك اذا ق ورم ا لاس برو
 ثدحرردلا ىف امزعت انه نمو ناتعضاق نعةيلالمنرسشلا ىفاك اند_:ع عطقلا طقسوءارملا وأ ةسحلا طفلي
 مدلع ص نعال هأوقب ةدلالمنرششلا ىف هلع ضرتعاا م ل وزملاهريغ نماقر اسس ان اندلوةب لل اروص

 هعملطداف هذءاقران اكول دنال »ريغ نمقراسلابد.ق انا لوقأو ىسهتناهريغ نم ةقرسلاب للصلا ةعص
 قايس نم لعب امىلع ةياكرن 1 ظفليو أر فعلا طفل عقوءاوس عطقلا طقسو حلصلا مص ىضذاقلا ىلا عفرلا لمق
 ملص |حدنال ثيح هريغ نم قراسلا فال ةءاريلاوأ ةمحلاظفلي ناك اذا عف رادعاذكو ناذذاق مالك
 هدعب وأ عفرلا لبق لصلا ناك ءاوس برشلاو انزلا دح طقس.لو ( لا لطابوهذ هلوق) ربدتةللط مدعم
 ناوهدرعلاق> هفنا عمفذقا اد-> نع حصلا نالاطب هجوو عفرلا ل.ةول هب طقسا فذقلاد_-و ظ
 رردلاىناكدنعلا قحامجنالا نو دامو سفنلا قف صاصةةلاورب زهّلا فالك ىلاعت هللا قح هيف بلغملا

 اها دف هلوق) ىوجتأرماوا جوزلا لبق نحاكنلا ىوعد ناكءاوس ىأ (اقاطمهلوت) ىسهتنا علخا عصيالف ىعدملا حاكن تشل جوال ناكول هنالجو زتاذ نكمل ذا اذهو لاق مثىلوا ناكل جوزلا

 هلوق) رردةدانزلاال ]مالا طةسف:دانزلا نو درهملا لصأ ىلع اهعلاخ متاهرهمىف داز ناك (,زاح لام ىلع

 جو زلااقالطا_,ممىوعدلا رت ل عج ول هنال ىوج ه هج رثق نانا راق بحاصلاطاوةناقولا
 ةقرف لع 1 ناو سفنلاو لاس! الاسد ىهو ةقرفلاهذهىف ئ هل سلخ ةقرغلا ف ضوعلا ىطعبال
 عطق اديفمملصلا اذه نوكءالفاهاوعد ىلع ىه نوكتف هلبق هلع ن اكرام ىلع طصل دعب لاسحلاو

 دولا محتتو ىتلملاو رايتدخالاو ىتحْملا ف زاوجما مدع يت ىلع ىرحاذكو ى اب ز هملاراص:الف ةهوصأملا
 ىعدإ ان مراراب لصلا عقدولف ( هيلع ىعدملاراكتالهلوق) عدلا فاتح ادقف ردلاق[كرا<لارردف
 لءحهنال(ثللا تاما نوددلوق) ررد*الولا تدثرف هلع ىعدملاو ىعدملا قى لامياقتع نوكي هم ءاأ

 لدبلا زخأب هنال دملا قتال حصلادعب ةنو ماقأ عضوم لك ىف اذكو اقيقر دوعالف ملصأار |ة عم
 لدن ىلا: هللانم» و هنيباعق هل لحال بذاك ىعدملاو حصل |هرف عقو عضوم لكو اسعد اي لزنهرايشخاب
 لئنيح نوكف هغن ةديطا هيلا همل-اذاال اهل لال بذكر قم لا نافر هد ناك اذاهلرقملاهريطنو ص وعلا
 دوقلا هر طقس ناكل ىلوملا مزاب لف ةراجتلا نم سدل هال ( هسفن نع ها صر ل هلوق) لب زةأدتمةه
 ركل د ٠ 1 رد اتا 1 سلسل ال ها حال 52 نا وساحل

 ذاؤو

 هع



 | (نكمالنم لع)

 لاقمثنمو ضقنل ا لو.ق مدع ف صاصقتلل اريطت لب ضقنلا لمقبال هنعحلاصملا ناك اذا|.مالا "م ه_ءلع
 دا ملعاو ىوم لدا شالا ةيشاح فا ذكلمأتلاو رظنل |ناعماىلا باتدع مف هلل ارو هتءالضفلا ضعب
 دنع ىعدملاع.جري تيرخنارن الا لاقو اذهب ئثلا اذه ك دعب امهدحأ لاق نانعببلا اضل, حلصلا عقو اذا

 ناب هنمرارق اةعب انملا ىلع هيلع ىعدملامادق| نال ىوعدلابال هسفن ىعدملاب هيلع ىدملا لع قاقدسالا

 مصل اذا هل كلان رقأ هنا ىلع دب ام هئمدج وبإل هنال لصلا فالخت هاك اريتعب الف ىعدلملا كالمىعدملا

 لدنلا ناك اذااذه (ممانيرعتلا دعب مصل لدي كالهو هلوق) ىن_علاىفاك ةموصخملا عفدل عقردو

 ناتيعتالامينالدك" الهي لطس الرمس انذلاو مهاردلاك نيرعتل اء نيعتبالامم ناك ناو نم_هعتلابنيعت اع

 هيفرودتنالؤ ةمذلا ىقامهلاةئقاعّشااوامرملا ةراشالا دنعامرمدقعلا قلعت الف حوغلاود و قعلا ق ا

 نعناك ناو ىعدملا ىلا كالا دعب عمجر رارقانع ناكناف(امهك> "رمدقو هلو ل ىاب زلا ناك ك الملا

 حصلا (ةمقث) هكح ىهنال توكسلا و فيلو راكد الا, 3 ىل-_عرصتةاوز رد ىوءدلانعجر راكنا
 ناو هدعب ىوعدلا هن الف ةناو را رهاظ ىف دل او نمعل نيد قرقالب مخ هضعن وا هدمعدب املك نع

 املافالخ ةملال_ن مشلاىلاردلا قءازعو را.ةخالا ىف هملدىش مودي زازملا ىلاوزعلاب ةنم هزءلا ىف ك نه در

 اهنمهعطق ىلع هح اصفار اد ىعداول ى مكنال هنأف همعدب أمضءن ىلع حاول هنا نمريوذتلاو رردلاق

 اطاقساو قا ضع ءافشسا ن وكب ىعدملا ضعل ىلءناكاذا لصلا نال اباا ىف هاو عد ىلعو هر منال

 لقد ةعيرشلاردص ىثار- نع ىو# ا للقنو نيدلا, صوص وه لد نمعلا ىلع درءال اماقسالاو ضعدلل

 ىلع ىعدملا قمن اال هيلع ىعدملاكلم ريصت النيعلا نا خدن ال ناسعالا نعةءارملا انلوق ىنعم هصنام

 فصن ىعدااذاامأ ضوعلا نما درب اهضعد قساف راد ةلوه < ىوعد نع حاصولو خلا هاوعد

 اهفصت لاقولو مهاردلا فصتب عحراهف صن قدقساف مهارد ىلع هنا صفه د ب ىه ناهفصن لاقوراد

 فصنالل هداك قدسل اردقالر اظن, نانهبا سد فصنلا نمرثك !ىدقسا ناوذحأ ام لكن هيلع ع جرب

 زوالامو هنع حلصلازو كام نايب ىف عرش هاوناو هطث ارمثو مصل ناسب نم خر شام )ل دفا

 ىنعم قهنال (لاملا ىو ءد نءزئاح عصلا هلو ) ىوخهذ حلصلاىأ (هءاصزاحهلوق) ىوج

 ق>ىنو توكسواراكذ |نععقو ناهد حو ىعدملا قة ىنوارارد |نعلاعقو نام هق-ىف عسبلا

 دقعب امنع ضوعلاذح ارو مفانملا نال (ةءعفنملاوهلو5) ىيءةموصخملا عطقو نيعلاءاد ةفالوخ "الا

 حماصي ناكس ذحجلا ىنا ةةءاناك اذا ةغنملا ىلع عفانملا نع لطصلازوصاخنا نكل صل ادقعب اذكمف ةراحالا
 ىنععلا ناكر وحالف ىنكسلاب كلا ع مصلاك امهاسنجد تلا اذاامأ دبعلا ةمدخ ىلع كلا
 ىنكس ىلع هحماصةراد ىنكس عدا اذاو لاق ثمح هفلاذعام ةدجلاولولا ىف نكل ىوحلا دس لاق جلي زااو

 كلة نادةعن امال كل ذك ناك ا تاولاق زوال ىتكسلاب ىثكسلاذ :راحاو زاح ةمولعمةدمىرخأر اد
 هركح ذام ىل_ عةرهو اق دل مس اروصاذك )ع هوس ىنكسراد ف ىعدانايهلوق) ىهتنا كل

 ركتاودنع !اده ديرو صراخ انا ةثرولا ىلع عدي نا عفانملا ىوعدةروص+ صو لالينسثلا

 ىصتسملا ناذكرص ل كاصتم :رثشب كلاااو نءراضتسا ىعداول هنا ىلع ة-ظوفحم د ياو رلا نال ةئرولا

 ىفءنؤىيلاعت هلوغاف نسوتلا قدما امأ توككوأ ر كفار اواركا ند نا لوجو (ملا طغلاو دمعلا
 نءمصلاولاسملاه,+ومنالف سفنلا ىفاطخلاامأو د .علا مد نع طدأا ىف تازن هن الاي هخأ ن مهلا

 مصل ارودعالامك ابرال ةيدلا ريدا ةهدحأ ىلع مص !عقو اذا يدل ار دق ىلءةدان لا مجم ال هنا ال رثاح هاوعد
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 1 ا ا سامو

 فطعامو قتعلا ريكا عماحلا قلع لوقأ علخلاو حاكتلاو قدلاو هلووو ضقت الوهو وع

 1 ر.15 ىلع همفةدايزلا زودت ثحدوقلا ن عملصلا الذ نيدلا ىوعدىف هس نم ندا نم رثك ىلع



 ةراحاهنالهسفنل ىدقعنا ( امهدحأ توعطصلا لطسو هلو3) ىابز عضوممىلا ماعطلا لجوأ

 3 (نيعملا تف نم ثلاثا ءزجلا) اا

 هسفمالكلاذا هلا ةجاحالاقلطمال ة عفن لام نع لصأ!ىأ ىولا دي_سلا لوقو اه كح اللهو
 از كح هلءىعُّر_هرأ عدمنمرداسدل ارارذالا نم هنهذ ينام لطب حلصلا لطباذا (عرففو)

 هل قال هنا حصل نهض ىف ىعدملارق أ اذا هطذع ةينتلا نع ىو ا ةراسعءلوقأو ىومعللاب زهمل بق
 هبل ءىعاللاو كلذدعب هيلع عدي نأ هلو هنعك ىفناك ىذلاهرارقا لطس لصلا لطب مثّىثلا اذه

 ةح 2 ىوذ ىنمنا عاملا ىلائذلا كا دد رينا خصلا ىلا مثعدللئذلا اذ هنا صا دنع .رقااذا

 ( عل ةعفنملا لحم كلهاذا اذكو هلوق) هدف هيالاطمب ل طدنال ملصأ| نعكىف هيلعىعد-ارارقاناىف

 نوكالاو لط؛ىلوملا لتاسقلا ناك نال ةةفدمع همر ىلع ممصلا ناكو إو كلذ لط3ت ىهو ةراحاهن ال

 فالئالاب ىلوملا نه2:ثدح نوهرملا فالخ هم د ىدوااكءاش ن' :مدخع اد معاه ىرت ثار هع
 وهذ ارومش اهاككس ىل_ءهحلاصقاراد ىذا نافهب ىعّدملا فالح ىل-ءعقواذا ةراحارم_دعب اغاو قتعلاو

 هريغو وملاعب لمصف انا معاو رحب هماع ىعّد لل هتراحا م8 هنااا هقح ضل ءاقدتما

 ملصلا لطبب دبعلا لق ناو هصفو ىن.علاو جلي زل ادرك ذاك اقاطم لطبب د تدعو ففسو ىأ بهذ موه

 هةعقن ىرتش و هتعق نعذب ىنحالاو أ ىعدملا هإد5 نافرطتب ف سون ىف أ دنعو ةراخ الام عا مد دتع

 ةعزانملا عطقل لصلا نال / صل الطسال هلوق) ةذخاؤ هر لا بحاص ىلعف متاهمدذف دنع
 هدفءافيتسال ناكمالاقلطمهفسانلا توافد الاعت فا تداعاامه د_-أتومعهلاطباف و

 ناةبادلا ب وكحرو ناس ألا س داك همذ نوتوافت.اهفو هماقمهئراو ةماقابوأ دقاءلارارق<اناما

 هماقمُث راولاةماقارذعما لدس عد !تامناو رارقسالا,ءاف.ةسالا ناكمال سب هءاع ىعّد-|تام
 ىعدملان او هماع ق>ال عزى هنال ( ركنملا قحىف هنع ضوععو نيعللءادف هلوق) كلذ. ك لاملار مخل

 دنا هجر قدي د (ىعد | قح ىف هضواءمو هلود) ىمء فا مالت هملالاملا عفدامتاوهاوعد ىف لطم

 5 عرائس ملكا ميناج نوى اا لا

 د و حرت

 م7 ال ةيكو رجسا

 | نيصخثرابتءار نافلتتعن كحد >اوئثا نوك, نا زوو هاوعد ىف قه هناز هلام نعاضوع ذأ

 اهلوق) ىنبعمعزياجامونمدحاو لكذ خا فاموصأ ىف ةمرحلاو نيك انتما فلمن هبجوم حاكتلاك
 ا عدل ناكن اذهتيصىل ديف ىعدملا ماسقمموةي نا عيفشلل نكل (اههببادزع هحناصن | ةعفشالف

 1 حلصلا نا نيمتةضملا ةماقان نال ةعفشلاب رادلاذخاو هملع ع .غشلا| عماقا ةند
 .اذكوسبلا ىنعم

 نال (امهبراد ىلءحماصوا بحتو هلوة) ةياالبترشلا نعرد لكشف هماع ىعدملا فاق ةنن هل نكمل نا
 ىنعاهف ةعفشلا ب وجو عئمال ةضواعملاوخ الاراكن او هعز ىف هقح نعاضوءاهذعأ,ىعدملا

 اة وزعت ورعدب ىف ارادىدادبز هدعضوت (هنيلد ىعدلا ىلع لدببلا ىعدللادرو هلوق)

 ىلاةئا لادرباديز نافرا دما لك ىدقس | مث وربع دي ىف رادلاوديز دي ىفةثاملا تراصصفةثام ىلع لاسم م

هل نوكمف هنم ىعدملا ذأ نمح هيلع ىعدملا ماسقم ماق هنال قت -ل | ىلارا دلا ىف ةموصمابع جربو ورع
 

 00 | 3 نقم رادلا تمت وكس هيروص (هر دة يف هضعب قدقساوأو هلوق) ىناع همدان ا

 حر هلوق) ىنيعىاثلا فدنلا فةمر صخب ىدهسملا ىلا عج ربو ور ىلا نيسجت ديزدرت روك دما

 عجرم سوانا لدبلا هل )لالا ىوعدلا كرئامىعدملانآل (هضعيوأ ءاكى ىوعدلا ىلا عدم ا

 حاكنلاو قّعلاو صاصتلاك هنعق عج رب هنا ضقنلا ل.قءالاممناكاذاالا ىوعدلاوهو لددملا

 نم موهفملاهنع حاصلا ناك اذاالا ىأ خا ناك اذاالا هلوقو ءاسشالا اذكر يدكلا عمال ىفاكملخناو

 ارانت هبف صاصغلاك هاوقو ىوج كبكف ةرابعلا ىف هءاع اصل عجريهت# هلوق قريه شااو ماقلل
 .ةيراح ل عرارقارب غن ءهيلع ىدملا هحتاصف اداصق ىوعدلا تناك اذاريبكلا عمامما ىف كش هاف

 هاوعدىلا عج رب ىعدملا ناقدلولا ةجنو دقعلا هنعذو ىف اهذحأ وتقعسا مث دل | اهدإوتساف

 | لصا| نال هاعدا اع جرالواضي أةيرالا ةع”و دلولا ةعقب عجر هيلع ىعدملا لكنوأ ةندملا ماقأولف
 يميمييسللا

 ظذ221101--ل*”] لكل] و ا
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 اال“ ا الزم ىلع)

 | كلما عر ةردنع ملا تلا وار ا ارقم ىعّدلِب كل مهللع لاصم ىف هكد حو هطاعتب :

 1 و 4 3 ٍ 0 هارد رددرقل الك ناو ا الا قلاماكك للا 0 >!نا ه.اعىعدلل

 3 م 0 0 ْ صلاور م لمقتل هك صرع : ندهربرلاذكو هيرقأ ام همزانالرق 5مم ملا صف ركد واف اةاط مراكب الاى اك

 ْ نعل دينيعأ نال مصن ال سو ىنأ دنعو ةيلحا هل اذذو هموصتلا ما.ةلدتدن عمد فلما دعب 20

 ْ انكر الارادؤاقح امهنمدح او لكمع د اولاك (ه هتيمولعم طرتشتملالاو هلو ْ ءانوتفادةو دل
 | ةلاهج نالنممتا ان م 0 تا ع .ق هاوعددحاو لكك رتب نأ لع

 مم ارتاح لص لكمالس لاو ةذاصل !كاع هوك قالطرل (ارت احوهو هلوق) ىوج ةعزانملا ىلا ىذفتال طقاسلا

 ا راو> نمدارملاو ىلي زلاىف ق.قحت اهحو ىلعن بلا قانوالال مرو أ امارس ل_>أ اكصالا نيميسملا سد
 قح- ن نالطدو ه_ءاعيذللداد رتسالا قد عاطقتناو ملص الدف 0 ذا كلمتاسنا ىهرابتعا حل ع

 | (توك واراكنا عم لصأا زو.جال ىفاشلا] ةوداوق) قنات انك 2 يدعم لسا 2
 ناز ْ لا 8 د خّرملا ل

 <امع را هر

 د 5 (اعرا |
 هع لارا. 0 || هيلع

 0 و : ملا |

 ا م[ ةعفشلا) ١ هةر ها د وو ها وتر ناك

 (كدلاإ 5 ل (نفرارامخإ أ ن ءرلاعلا فدل عف ةادلل ةزئاحى -هذةوشر هنا انادولو لالحا دنا أوهو هسفنن رم ل|عفدو نيعلاءادتفال

 ةلاهجإلا . هق)طرشلار| ا سشعمأ اعف ك» .ةملاطااوه ناكاذا « و اراد !و ىشارلا هللا ن ءل مال_لاو الصلاه لع هلوقو 0

 تاوز ع تاج اتتصن عسر | زاجأ هنافسو فأن ءىورمّ> ِ 5 هومشالف هسقن ن ءرربضلا عفدلامأو ملا ىل 4 أب نعم هلط ١ ا 3 00 ْ 5 6 يتسع |

 يظن هاكر 7-0 (هنعيما 1 | لع نأ ىلوالا/ 5ع 0 هى أ هلوق) ىلبزا احلا مثلا نعررضلا عف ةدل ميلا لامن ممول ا ش

 ١ حاصإ ل 0 نءحلا مول ىتح ىندعل حرش نومي هنعمل المساج ا اد !اًدادابر ورح اريهذلا

 ا (بن دل راو ىو#< 6-0-2 /اامف تدحو ضرعرادز“ لا را صرأةحغشلا ام مفتت

 ا كرش | صول | 0 ىأ (ك ا (ةيؤرارابخو هلوق) ىنعاعب , ريم !هنال درت نا هلا بع هم دلال ال ةم| دمع حلصلا لدي ناكأن
 ياسر 2 لإ... ا رابخنو هلو ) ىنيعريلام ىرتش اولا كك هبقرا. 0 مصل تقو حصا هماع قو ماضل اريل نأ
 هيض 0 ل عب 1 |١ ن طنب دو هلوق ) ىتمع عملا ماكحأ ن مهر هسفئلر ا ا طرشق ا كت نان (اطرن ءلا
 واه ا ا 5 3ك 5 ذا ل

 لك هلو رجل 301 1 مىلست ىلعف هردع لأ ا َن اةلاهعكرا ةعسب هناللا اه.اع ءعقو ىذلا ىأ (لدبلا أ يح

 ا اماما (هضا 5 ىلا جا 1 ناك اذا هل هو ة) ىلا زالجؤم ل دبلا لع اذا ل جالا :لاودعدسف اذكو رد لدبلا

 درر ْ كج (هنعحلا حا ةلاهحال هاون 5) ق تدك هد اتنإ !ىفةلاه>ابنال دلا يح اهرمضتالهضقىلا حا اتصال ْ

 ُ 24 ىقعسإن و هلو 3 حصل الدي فالخم يان ناك ةلاهملا هرمضت الف هع ا لا فا ]
1 
 دب ى هناملا ترآ < -9 م عدرد 0 ه ىلع اديز حاصر ورعر أف درعد قار ايديز د ملل ا قا ١

 - دا 5 عر ا 3 وف ) 2 ا ها عج ريال همر ادلا ف صن قس ثور عدي ىف رادلاوديز

 ىذا عقدا /عإ 0 ْ تاج ديو ىو رك عد ربارو هادو ىنأ# رامز عج ار لك ى / و "علل 8 55 1 اهلكر ءلا لكن ىأ (هلكن وأ

 00-2 0 ياتو تزل لكوهو مهردأإ

 ا || تو ىىذملا ىلع هءل- دما عجر لاق ثيح حراشلا و دام سكك ع علان ضع ىفعقو (هيلعإأا
 دود || ةلداص هبال (ماهنع خام الكب :هلوق) يرسل ردود عنا د

 ا ا نها ذا (ةراحارم: أ ود ) 2 امرعطت بترعرشتو فل يفذصملا مالك وى هعلا هك ذاك

 1 نر ان! كلقودو هي هنو : اهانعمدو> ولابعا ءول بحوق ىناعلل ةربعل اذا هلدوتع ا ىلع لمح

 1 ب ا توف امش ىعد نان صاخم ازمجالا ىف ىنعي (تقو 9 طرتشيف هإوة) ىلز

 ْ 0 2 1 هامل ادعاجت وةنسرادلا نسوأ



 . (نمعملاتف نم ثلاثاء 41 هل
 مست سل. دس سس م تست سسست يع متت سسك ع تحسم

 | ناقافتن :رعمىفانثلاو ةركش ل والا ناك ناو ننس رس عت اغت نادم“ الاف مالسلا هن 4 !ءلاقاذلو |
 حايصملاحاصماب ف لوسرلانوعرف ىمعقالو در نوعرفىلاانل ب ا ار تأ لفتح قا دالاوشأ
 | هفرعملوالاناك ناو لبست اال يدسن ,همهماعام هللا طارص مةتسم طارصملا هحاحزلا هحاح زىفأ

 أ موق: عونو وحضر اغتلا ىلعةئيرق موقت ةراتق نت نئارق ةلا ىلع ففوت : لد لوقلاى وطب الق 31 ىناشلاوأ

 أانيتادقاوءام-لانماءاك مهلع ل زنت نا باكا لهأ كلأس, ةعاسرما ءاويلام نومرخ مسقي ةعاسلا|
 نيدلا نمدات [ام عج ىدهلابدارملا ىرشت«زلا لاق ىده ب اككلا ليئارسا ىننانثر وأو ىدسملا ىبنومأ|
 اا رانا سر علو ودا كالا ىل عنب رق لاموةنةراتوداشرالا ىدهو عارش لاو تارحتملاو

 ًأريغةدعاقل اهذهنا ارهاظلانيدلان اهرب هشلا لاق تاب ر عان آر نو ذَس : مولع |لمملكنمن ارغلا

 0 رعمام اف ناسحالاالا ناسحالاءازس لهي ذابت لقا واس ركل ار هضقتنم|متافةررم

 هلاءام“ ا!قىدلاوهولو الأمس 1 تاوثلاىناثلاو لمعلال والا ناق لوالارم غىلاثلاو

 اهو لزالانيعامرف فانا ناقزتك هلا و لق هيف لاق مارح ارهشلا نعكنولأ# لالا

 هوق مدربو هلضف لضف ىذ لك تو. و ريخ ملصلاو الصارم باكصإ ناش لاثلا مسقلا ىفاهنمو نان نا
 00101 ناوي مااا ل لوغاو نات الا ىطو.لا ظفاحمال اق لوالارم_غاومف ىناثل ا

 ادهعللاماا اهفل انافرسعلاةبآ فالخع زجخاو نسفنلا دبا اذكو 0 دلل ناكتحال 0

 قلاع تلا طصلادا ارملا نوكب نأ نم عنامال صل ديآ اذكو: هد دعم 23
 سانقلا قب رطندي تالا نمواةنسلا نماذوخأم نوك در فمما
 اذكوعونموهفالال- مرسوأ حصل ن ,ماماز- لحأ ام نال ةن الا : ملصلا عر ريحت موب لوقا ازوحال لب

 ةيربم قعقو ىذلااتقلا هنعل ول لالا دانا نال كاشالب والان يعاب فان سلا هقلاةيآ
 امأو هنيعدةناذال لاتقلا سنجى كاندارملاو هنأ الالو زنسس هنالدردفا ن 6

 ريكت للديدان مأ ةطانالر ركل باب نم هنا ىبطلاانعباحأ د قف هلا“ ءانعسلا كلو

 ا000] 0 لاير ضرالاو تاومم!نر ناس لاس ةوق نمل تامن نزاركحذأ
 نيدلا نهري يشلا رك ذدقو ريركشلا دصق» .الناةدعاقل ١ اطرمشو هلا دولا ةسسن نع ىلاعت هه زرنت

 ناب لصاوت ندي دحاو ماكمم نم يما اكوا دحاو مالك اروكذ مدنوكنيترم مسالا كنبدارمانا
 نايلاتقلاةآ دارا عقدو خص وانس انتو رهاظ قلعت هيهآو رخ" الا لعءاقوطعما امهدحأ نركب. |

 |هوق) 2 :اماللوةالصل اه.اعىنلامالكنم قع واتلاو لئاتلالوكو ءىهابفلوالا
 مهارد/اكَنيرعتلاب نم.ت,ال ملا ناك نا هيلع عدلا نم لومقلا ن نعفاك ملصلا بلطو (لورقلاو

 هءلع ّدملا لو مق نم ديالف نيء«ةاان_,عشام ناك ن أو طق لان متن وهو ضعمال طاقسا هنالريناندلاو

 |ىتلالوبت نع ىتكيىذملا نمبلطلا نأدارملا سدلو رحجلاو هيانعلا نعهحرمتو ربونت عسلاكمنال
 | ىوجادبلالاقاذغو هنمل وبقلا نع ىكم حصلا هيلع عملا باطن ادارماامنإ 00

 ((جال بلا نوكي .نأ هطرشوهلوق) ىسهتن الو. لا ورا لم وكي نيهان اموتشقو
 | مدبع نمو نعبر رض نع ىرعن أ نوذأ م ىدص نم خدش هي رحاو خولملاال لقسعلا اذكو
 ةكمذع ضاشعالا ازوحالامالريزعتلاو صاصقل كام ريغولو هنعضايتعالازو عاقح هنعحاصللاو

 نعاهرك ذ عو رف نعي ةيراضالا باكل مقرلا فركذ نكل رب ودل سف ةلافكو فدوةدحو هعفش

 مال هنا لعاو عصالا ىلعز ومي هودضو عنج عضو وأ هعفشوا رش قح ىوعد ن ,ءجصلا نأ ى ا

 فرت : ممعتاالابت>اهءلادوقعلاب رقأ ا ىلع هل ج بح حصلنا لصالا نال هن قخنأام طرمش ل هلال
 دوقعلان مئر ىلع هلم لج ناكماو نيسن اجلا ن نم ىوءدلاةلرن ىلع عقيدق هنا هنفو نمأ م لئاعلا

 رّدقملاءاقملا قلعت هسسوهداز ىداقة ليك: نع ىوجدمعلاة ناتج ىوعدكرت ىلع عقواذااهتير هاظربغ

 هيا



 |ا/و (نيكسمالنم ىلع) :

 ادفب هرارقا ىلع مادام هلوقو ىفاكلا نعىوجاكرتشا س كولو ثاثلا اذهلذ هلام لكب رخال ىصوا مث
 ثم>حدأ ارقملاثرا(ةسقن) هم هذتف اق اس هتلعدق ام قالا ن نههنقوهلر ةلاد- ةدص ناو عوجرل )اهلنا

 جماجن ءانذعش ةصولاةل زتعدنالهلصأ الو رقملا عرف ىلا لةنيالو هملءارصتقم نوكم هرعغهل ثراوال

 نالنم> وز اريغدا 0 «م همست نال (ثرءالالاو هلوق) نيلوصفلا
 ق>- ىنلومقمهرارقان اانرك ذأ (همسن تش ل نكل !و هلوق) لكلا نسا ن نءردعنامريغ امهدوجو
 نالكلذك سل تكلقورركم عقتف مدت امم تمهف اهندعن هل د هذه لمق هريغقح ىف لومقمريغه سفن

 (هكرشهأو 5) ىتنعبس دل | تون مدعءاوساتناك ناوثراوان وهو ثرومةقباسلا هللا فرقا

 كارتشالا ىلعاقداصت ناو ض.ةامفصنب همخأ ىلعر قا عج رمالو (رقلئثالفهلوق) لعكرس 1
 ضاعن الكل ذر دق 0 ىلع هونا عجرل هيأ ىلع عم -> رول هبال ضو.قملا3

 دعت هلوق) در درو | 'ىلا ىدّؤو.ف ُثرالا ىلع مّدقم مدل او تدم ا ىلع املا رردقاكنزاساقا

 اما اذ لق قس هلع اوارمف ىف لقال نتا هلد مناي نيهاش مشا ةبقعت ةعبا (خلا كارأ أ نأ لعت ام هللا: فاصام

 ركذملا فلاحات ههناالاىلوالاكياوج ناك املا لاو نيدأ لك ضقءانأ نار أ اذ اهف فيلعتلا
 ل فر دصتهملا عقد فنا ا لا امهللان نسما قل

 هفيلختىلاة-احالقر ملا ةهح نه هل ل صح هاكهت نال ىل» لا فاكمرخ |! ق2 فصال ثمح ىلو الا

 قم فاحال ثء> ىلو الاهل لا فال ىلد لا لوق لوقأوى بهن اهفاف فصنلا الاهل لص م انهو

 نع لكنول ذارلا همحخ أ قل لب م رغلا قحلال هةيل نال فا هنا نمحراشلاهركذام ىنانسال مي رغلا
 ىلو ال ازعو نيتلئسملا نم كح ىف فام هناي ردلا قرصا ذهلو ةثاسملا فطن ىف رقم ا هكر را
 (هنام هنم ضدق هلوت) ) مربع اق قس هلءلو ارفق فيات ال نكملا هلّدسم هلو ةف ىلد زلا هيناثلاو لكلا ظ

 نرخ تاو ملاوهو دع هج فقد هريثك ىقاذك
 ةتتاطت طخ نتعنت ذك 06 ا ا تيس ا ل يا

 ١ 00 1 0 صا تاما م١ 2 اك دم
 7 1200/0١ ذب رجع 0 لل يو 00 0 مك

 00 ا 0 يع حج ظ00
 .| هعرانملا عطق هن لتر ار هالانأ ه كدس الا هنو لاهي دقو د ادا ءنوكيدق حلا ن | هقراس همسانم

 7 0 نيل نادل اراض .امناهنالانهءدروأ هلوذ ن«رردلا ىئامو ىوج للاب لصتتإك

 ا رع لاقاضنأ ةنيملاة ماقا دعب نوكم ,لو حصلاذابلاغلا ىلعءانف د هاش ىعدإلالو نأ دا

 ىلءل ادهانعمو (ةمصاخما فالحو هوهلود) حلا ملااض :ًارارقان ءملصلا ىو هب مرردلا تحاصناكو

 هلوق.نتفلاوداسفلا ل وصح دنع هيىلاعت هللا رع الو الصلال هيباقناد هاف نم 9 قانلاةع

 از وشن ا هاع نم تفاخةأرماناو ىلاعت لقوا همن ار لص قولت نيبنمؤلا نم ناتةئاطْناو

 ىنادوعي الو ريح ملصلا سذج هانعماولاق ريح حصل اوا فص امهنب اك ع: ناامرملع حان :-الفاضارع ءاوأ

 2 هاربا مل لسد قالةعلاو للعتلا جرم ج رخ هنالروكحذملا حلا
 ا وهما ةدعاقلا هباضةانهريغو حارفالا سو رعى ندلاناه ا ناد ذام

 ناك الاوابل اغلوالاريغىناملافنمت 0 اذاف نمةةرعموا نت رك انوكن ااماقنمترم مسالاركة اذاام
 ةوذ لعل ن نم لعح م ه هود فقع ط داع ن نم لعج مث ف عض ن ءكقلخىذلا هللاوكت فير ءتلاوه بسسانملا

 نو :رعماناكناو هحنودمشلا ثلاث انو ةيلوقطلا ىاعلابو هةطالا لوالا فعضلاندا ارملاناقف ةيد شوا فعدم

 1 10 هفاضالا اوأمالل اى لصالاوهىذلادوهعملا لءهلالجاملاغ لو الاوه ىنالاف

 نامسقلا عقجادقو لاخلا الأ نيل ماعدت دمع ,ىلس عال طار يقتسملا

 لد الا يعينا تس هاف لامس هاا ارسل طا



 ليم هيفنال هتمدأولان اتعذاو ةَرّعمو اهب و زتاذ تناكو (اهجو زاهتذصوا هلوق) ردةمأت تبا دلامرب 000

 اهريغ نمدلولا نا|تءّداو بو زا ناكواةّدَمعم ىهالو جو زاس4 نكمملاذاامأ | أون مزابالق هءلع تسنلا ندب / ا عحرإ]

 جوزاف فرع لول قد ردلا فل اق ىنيعا ماع دقايق اهريغ نوداسه سة: ىلعام ارنا ه.ف نال اهرارق | مك قي 3 كولا (فيزوز
 6 . . 7 3 0 0 كل 8 2 8 2 . ع : 8 رين 0 /

 فقوتلل هجوالف طقف مالا ةهح تري ناعللاو انرلادلو نالاضت أ اهمزلب نزلا نمدنوك قة ضرفب وأأ| رب ار مرر ةفددصو 7 |0001 ا سدرك افرح وز ةفردم مدع ىلع نايامتبالوقأو ىبتنار رصف أل هريغأأ نري 2 خور ف جور
 2 ! ٍِ 34 0 ٠ 5 . 1 .٠ 35 0 | - نقلا 25/1 / - هر

 هربغرارقانال ب وزلاو ىلوم او ةح وزلاو ندا اول اوداولا ىنعي (ءالؤ ه ىد دصت ١ مدي الوهلوق) كالذدو : 5 خي 4 اوم

 دره هيسن تنقل ادعوا هسفن نءربعب الاريغص هلرقملا ناك اذا الا هسفندم ىتمهتمالاك نال مهمزامال | !/ير/ 1 61 4 ّّ 3 . ع ١ .٠ 5 ١ 58 . 7 7 5 لدار /ىب 0
 تومدع سس |ءاةمل (رقااتومدعب هلوق) ق.ءدالوم قب دصت طرتش هريغلا عن اكوإو رارقالا ا 2 هور“ 1 تك ةلرعإر د06

> 

 (نيعملا خف نمثلاثلا را 0

 رارق الا هعص نا هعب رثلار دص ىلءدمفحلا ىثاوح نع ىو د .رابعو ةيلاليترث ىيتناربغلا كعسنلا |

 ةياهنلا قام لع اءاورلا ةماعل فل اع ههكحل ءاهعذلا هفعنو ىناكعلاو هءاد-هلا فال ققاوم مالا

 الا ةفورعمةيارق ىذعمكرارب لح رلارارقا زوم ال هناباو-رمص ثر> نان عضاقو ط.ىلاو ةصال_ لاو
 امأ فو رعملاثراولاعمشرئالال_ةممالاك ةعبرالاءارواعفو ىلوملاوةح و زلاو نءالاو تالاةسدرأبا

 هرك ذاموردلاقلاقو حا فو رعمثراو ىلا ذا لاملا تيد ىلع هلر ملا مَدقي تح ه سفن ىت يدجتر ارقالا

 بالاكتناكفةلاصالا عما: قملارهو روه# اهءاعىذلارومئااوهتالاكم الابرارقالا ةدص نم

 وا ةيسودم نوكتال ناو داز نا تن لوق و (ختاريغلا اكن نع ةيلاخ ةأرملا تناكاذا هلوق) اظؤعأف |

 هداز ىذاق ن عةماالمن 0 ريغلا نما اثهؤالو نكمملاْذا لقسالاو ىلعالا ىأ (ىلوملاو هلوق ) ىوج هو 1

 ةع*امتدالو تدحةدتعمواو شارفلاسف بسنا اامأ دلول|نمعتلا_هريغوا (ةلباقتدهشنا هاوق)

 هدعلاوهو حاكنلا عاقل وملاو تاربا اةنوكي تح مد هنومدعب هتقد صف اهحاكتب رقأ ناوزمتملا
 جوز: نا هلزوح وح هقثالعب حاكلا لاز تناماملا مال (ةغ ف ىلأ ان ءهقيدصت مد: هلوق انش ْ

 لوةورارت الا نالطب دعن قب دصتلا ع 2: الذ اهرارتا لادمق اهل سعب نا هل لحالو ا هاوساعب راو اناا
 جوزل' نيب ةيوستلا قر هاظ ةفنح ىنأ دنع هنو مدد ةأر ا هتقدصف ةحوزل الجر ارقااذااذكو ىن.علا|

 قافتالاب مص وزلا تومدعب ةوزلا قيدصت ناب نيهاسش مشا هرقعت اًذهلو كل ذكسدلو ةجوززاوأ|
 ةامحلا لاح ىناك اتيمولغاةزاحاذخو حاكتلاراث 1 نما من اودّدعلا ىهواوةح ىف قاب حاكتلا كح نال 1

 هلوق) ىلب زنا فاك زوحامهدنعو زوال ةفيشح ىلأ دنع تومدعا جوزلا ب دصت ىف فال اهي و

 دويل هنم بيكا نال ماقرارقالاو ثرالا ق>ىف :ًارملا تومدعب حاكتلاءاقمل (حا م أامهدنعو

 . مهب .٠ 3 . 2 .٠ 1 3 3 5 . ا نءالانءاودجلا ذك (عااز حالاوك بسشب رقا ناوهلوق) ليقتاسمتومدعب ةنيملا ماقأولا ذو |
 هيلعدرتذا د ساو هتان حلادالو ريغ نم بش رقأ لا ء>رردلا ىنءردلا فض رتعا اذ هو ريوذتلا اك

 رى ىأ (تدشل هلوق) ريغلا ىلع سلا لح هيف نايالل عم هنب اةأيح هير ةأاذااعادسقم هطاعأ|

 ماكحالا همزات تح هسفن ى- ىنمصن و قدصتلا ل-هأ نممهو ةئرولاو ا هملعرقملا هقّدص: امدربغأ
 دعوا مااكب يرق هلوة) فردتب هحرمثو روت هلعاقداسصتاذاثرالاو ةناضحلاو ةقفنلا نم

 هف اخيوةالاوملالوجد.ءءللو ماحرالا ىوذب بي رقلل لثمْثيح ىلي زلا فاس قاوم (ةالاوملا لوكا
 لاقماحرالا ىو ذك د_.عملاو تاصعلاو ضورغفلاىوذك ب رقلاثراولا نا نمةيانعلا ق هبحرصامأ|
 بش هارقملا ىلء امد ةمماهرالا ىوذدعن هئراةالاوملا ل ومنالهجوأ ىجاي زلاهلاتاموةءلالسترسشلا ىف

 محازعال خرج لبةيفهدعب هلام قاقحتساب و ل.ةيالفريغلا لعسش رقأ هال (هثرو هلوق) ىبتنارعغلا
 حجر نا هلفهجو نم ةمصو وهف هلر قالا اذ-4 هاععف ه ٠مم ىدو ف ءاشاع هلام ف فرسعت نا هلذا
 خارق ًاوافهرارقا ىلع مادام هلة زاحانودب ثاملا نمرثكحأب هتدصودفنت ملف هحو نم راهنع
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 | ال (نيكسمالنم ىلع)

 دقأنإو 31 مالسأ اودالصلا هيلع هوو الو دارش الا سؤر ىلع اوعدوأ نأب ةفورعم ىه مهو تراولل ةكلاهتبسم ةعب دوب وأ ١
 جمالا. (هلا؟ طار : بدسد ضرملا ولو ندهملع سدأو 0 122 نا عوق نيدلابهلرارقاالو ثراول ةمصوالا
 0 1 ايقلاو 00 ثلملا ىلع هؤرمةترمعق عرشلانال ( مما اقلا او هلوق) هداز ىذاق نعةيلال:مث فو رعم

 00 ثاننىنزبر ( 0 طاحأ ناوزئاح هات ثراورمغ لل رل ء فرع ىف لج رارقأ اذالاق هناقهذع هللا ىذر رعرثاب هاك رئاناالا
 0 رط موملع دست. ةمهلام + ءاوتان مارح هت ماعم نعسانلاعنتمالهرارقا لمقت لول هنالوى 5

 ل ناقد ىتنعهنف ةمهتالو ةملصالا مئاوحلا نمسنلان ال (هيسنتدثهلوق) ىايزةناذلاوأةراصقلا

 00 م نيالا راش 0+ فتصل ريت ا
 : (عمصايي 0 نعرمعب ناك ن ىو ب دص !!لهأ ن «ناك ثيح هلودو عب نبل ل |نءممل النرش قيدصتلالهأ ن 3

 هنمأ فالعهر 0 3ك نار هنأ هونملانار قطف قولع )اتقوىلادنتس تسمن ا قا (هرارفا لطب وهلوق) هس

 ا 216 ديتتعو ١ هلال رق اسدلا توق مدعلرار ةالا مص هيت فرءوا هيذكح نار هين تم لولو ىو+جرارقالا

 لطيتاهج وزد 3 (  هيصولاو امهتدب سرا ةئراواهمال ةمهتلا لوصخت (لطب ر فز دنعو هلوق) عييت

 اهقل كك 1 انج ال صو[ ]| هنافسنلا ق الذ جورتلا نامز ىلعرصتقت ة.توزلا نال ى ايس تدع يزل
 (لغالايلي 3 .كولاو يملا | ةئراوىهو توملادعب كيلة ةيصرلانالاقافتا (ةيصولاوة ما لطبتهلوق) قولعلا تقومملا دنتسي
 كا ش٠ تاك [هيعاناب رارقأ ناوهلوق) ىننعاض,أ مصتالف كل كلا نمالا ذفنتال ى> ةمصو ضرملا ىف ةبحلاو معالق ذمة
 1 انف هوك ناداه او |هقلاموةدعلا تناك اذااذهو ةيلالترشتالتلا نوديولوا 0 ابنا

 مال 1 (لوعح الغير د) | ةةمات اهمال ةرارقالا حمنالو خابام' غلاب ثاريملااهلف او الب اوقلط ناو ةموتلا مدعلز اح دع ا
 ا 0 ملا ةلل 1 ءداصوو لاملا ع ع را رقأ معة هذتناكح ناين رتال نمتناكراو هحرمشورب وتر وهذا

 - 1 مرة را ىحكرالا عال ر ارقالا مي اسذ عفدرو )ع ا قالا اهلف هلود) ىدادحت ل |١ نم

 (<رولا) مالا( كراث واش ىلعمدق أ | عرف ةدعلا#'ةيب تلا مامقل لقالا اسف ناك اغاو ةيلالمن رمثل! نع 0 !اناعأف
 000 0 ا ناىنمال(لا مالغ قالو هلوق) رد 0 ارذأ خصم / قالطلا

 00 0 ْ فرغ بو ةلوق عدل ملا هداه مدت كواألاَو كو ىوحال المرشد ده ىق هحردتم همدعتملاةلٌّ لا

 0 هنأل هلك دإون هلو هدلول ىف :(بسذلا لوهجم هلود 1 0 !!نال هنود رقأ مث ىتجالر 5 و

 0 3 مسن تيك إل وهدا.دارل ١انارهاطلاو صرت ةلاجرشو ىناكمدلب نأ هلإ- د ال ىأ ىو ا لاقو رداهفوهداب ىفوأ

 الم مدمر |إ هلوذ) ةييوةعبلا ىثاوحما ىلاابزعم ىنهتتااجرح هيف نال الوسعلا هرك د ئيهسأر طقسمال ةينقلا ف[كدمف
 0 0 هدر صمس درج 2 نعريعب ل نهو وهل و“ ان هل هسفد نعربعملا (مالغلا هقدصو

 0-0 0 فندم ىف هال ا هناي فيصملا ندى يل اجرا 2 )| باحا دقو ( ن نسال سب رم ارارقابانىف 0 هلأ

 ضيراراقأ إو يبن ببعيال او 2 نم ا هوعدلا هت ”عنعال صرملا ن ,اودواسذ >2 لاق ىوحلاهركذاذك مهولا عف ةدل الذ

 ا تود :تارورخ نمدنالاةئرولا الر اشاوهلوق ( يبت الملا اروع اك رام ةلمالا|

 1 1 حالاو ف بسنلرارقالا نءعوجرا فالخلانالا لسقنال هيويثدعي بسلا نالعوج زاخعالم
 (نيدلاولاد) ىدلو ان -هلجر لاو | ان زعم فنصملا نعردلا ف نكحإعئادسلا ناكل |ردملا هقَّدص ناو ة-صولاك هنال هنومث مدعل حما هناف
 (هحوزااو) ىاو قااذه لاو .: ل (نيدلاولاو داولابهرارق 5 | محو هلوق) حلا عوجر | جفت لف تي وبوس ارسلا حرمشل

 ناد

 داولابرارق الا ةداعأو ىلا ا.زئالا نايا دل ا كم3 سلو هسفت ىلع رارقا

 هقع هياوروهو هيانعلا قلاقمالايرارق هالات هس.ارصلاب وبول راسا و ا تحل

 ريغصلا عماسجلاو حاضنالاو طوسفملا فر وك ذملاو هفنصا نيدل اجارمس مامالل ضنارفلا حرشوءاهةفلا
 نالان ار هاظاان مو ىبوتت |هخأ تقال وعءار او نال اوب الان ةعبرأب من ل رادابخأنا كول

 را ا وأ عدن » ناهرملا ىف لاقد تاج !ايرار ةالا هعح حجري سد 1

 لج هيفذا مصنبال نبالا نياو أ دج ابرق ااذا أ لا قاع ىسدعملا ةمالعلاه ف رطو رت ا

 . كارا ردا ءانفاو# هلوق)
 نحر 3 سال

 نءراخ أو او ذه ف ل

 ره وه را هلو هلوق

- 

3 6 



 امانا ا ير 1 نو + بص 03 لج[ ماسالا هد

 هلعبءاضقلاىضاقلل نا نمدأةمدقام ىلع ىنتس ص ا رتل سا تورت
 نعه.لالمنرشرئاح حاكدلاو ةإطان ه.لعودا زا نالل زةلارهعىأ (جوز هقالحت هر ىبفأ وأ

 نينلادارقالانعرو هع ضد رملاز الرحب |ىفاك ةعبد دووأو ( ضرع ىف هم رق أ ام ىلع مو ةياتعلا
 رقانوذأعدصكر خال تالا نيدلاحازمال ةروعش ارارقا,تءاتلانيدلات دعا جا | ندن 2 ا

 ءاطء أولو ضعب نودءامرغلا ضع ند ىذقب ناهل سلو ىوج لالا

 لاو هلوذ)

 محازسال نال افرح ادع نيدلاب

 ا كلذ در ديلا هه ىز تامر ةدقوأ ضروف ضرخت حام ىتقاذاالاّا ءاغاوا ارهم ا 1

 / ||| ناقءدي قنيعلا نكتملاذاءام رخل ةوسا عاملا ناقتامتسدؤ ملا ذاام فالخب ةمرتلهرارقابال ةنيملابا تاجر را فو
 : اماظتس دوت نديرةأروهاوتسالا ل_هفوأ ل صواصاحت نيد. منيدرقأ ولو ىوأ ناك تناك بلع 0 0 اعلا

 لأ نيديرقأ اذافايتسي هلرقملا اهكلم ةعبدولانأ ديا هنأ ىوحلا حرش ق اكههجو ور دىلوأ ةعبدولا هس ب و --- يي 0
 1 قويت: ىرتشلا ىوعدعمزغلا ضقو هتصف ءدص عسا ةاوريغلا لامع قاعت ناز<ملا ةامشلو ., تاقونوو 3-3
 "لأ هند ضعي رقأولو نيدلاكهنافنالغلدعلا اذه ناهرارقا فالخ ثاثلاردقنالا نملا ضيق نود عبلا هيي ا 0

 1 ةمسأا نيد اء ناكن ا ضرملا نيد ناكناوالوأ ةدصلا نيدهملع ناك* اوساقلطم مدن ةمحأ |نيدناكتا نوب لير قحشلا 1
 8 هعابام نمءافتسانهرارق فال ذف انف يلا لديءافمتسايهرارقا ىفالا ثلثلا ن نمذغنالاو مصنالا 0 7
 ضن رموهو تكسو أ زاحأ مثرا اذا طرعشن شحاق نخل همعح ىف ىرتشاولو عصنال هناقهثراو نم همم أ نر كمدرب 0 5

 اسنج أ ناك نا نازئاحربغنودموهو هنودموؤارباو كلثلا نمةاءاحملاتناك تامه ةدملاتضمىتح ا نعوم ند

 ارقاف الما لاغ يلع هناروهطا ميمحأ | ىلع مصيالفرهملاالا رخ الا ةيلاطمالايندلا ةبلاطمدي عفترتف 7 نأو 0 هلعىل قحاللوقبناهتحصةامحو ةم-متللالر أ انوددم ض.رملاناك ءاوس اقلطمزوحال انراو ناك ناو 3 0 5 0
 حعدتالو عصن هناقةيراع ىدنع ناك هناوأ هيف ىل قحال ىأوأ أكلم ىنالغل | ئذلا ناباهضرعىف تنئلا 3 06 : 0

 اذهنم موش (هضرع ىف ه.رقأ نيد ن ءرخؤم ثرال او هلوذ) ةاقهالا نعيدورحت همفاسهجو:ز ىوعد 0 أ

 7 ناكناو نيدلا قاطملاعجار لع نا ىلوالاو هض .رمىق هيرقأ ام هنعثرالارخأو هلوق ىفريعشلا لعجمهنا 0 74 لير 0 طق
 1 ىانزلا ىرحهنرقا انريمخل !لعج نم حراشلاىفام ىلعو تلد ىوج نتا مالك نمرهاظلا فالس ْ لاير م 6
 نيلاحما ىف قوقدللةلباقةمذلاو لقعن ءرداصهنال هءف هم,متالرارقا هنال (نابوتس هلوق) ىنعلاو ]| تهررب ا

 :  رزال هضرم لوأ ىف توما ضرع ضد رلالاقلعت ةهسلاءامرغق>ناانلودجاو كلاملاق هنو (مقانوز نيو
 : نيدلا ىوتسااناو هنءارو هج ناك ةمحل !|ءامرغقح فداص هررارقالافرخ !لام نم هتأضق نع 1 5350
 : 0 01 ضرلارقأ ناوهلوق) ىيعهيرارقالا ق ةمهتلا تفتنا هس السلا وم ودا 7 0 4

 31 هب ص تخف هن ”راولةعيدو كالبتساب رقأ اذالا (لطبهلوق) ءاشالا اك ةمعلاىلارارقالادنساوأ )ع
 5 هاسشالا ىف هلوقل ةفورعم ةعب دولا تناك اذا اعددسقت ىتشا لوو ًاودداز ىضاقن ء هلال رمش ثراولا

 ثالث ىنالاءاربالاوأ هنمنيد ض.قوأ نيعوأ ندب ناك“ اوسدزاحالا ىلع فوتو تراوللرار | دالا درت

 1 نم ةلاكولا.ثراولا هضقام ضقيوأ ةعب دوهدذع ناك ام ضسقب ركأوأ ةقورعملا هتعدو فقالتاب رداولا

 1 ْ هقّدص ناألاهلوق) 1 د يفت مما

 هوقدصا ذات ىلي زهيقملاهفدصب ناالا ممن اع نيددل ناكول اذكو 6 علا

 ةزاحامالا ذفتسال بح ثا ثلا ىلع دازاةمصولا فالخي توملادعب قد دصتلاىلا ةحاحالفر ملام > 5
 .ةثرولا ةسقب هيذكو ةمصلا فرار هالانادل رقملا ىعداولو ىداس علا - نك 2 ومد وول

 , تحج د] ىهوأ هتجوزل ىدو أور اثراوهل نكلولخر 2 ىو أهل ماه ةنيلااماقأولومفلوقلاف أ |
 ىنفاشلا لاو هلوق) هيلالرشلا نعردهم دول جاةحالف ادروأ.ت د رف لكلا ثريفامهريغامأو دل

 : 1 تراووروالللازةاكراسفهف عار قدصلا ب ناحو هيلع تأت ق د-راهظان مهيقأسا م

 هنال هضرقد رواق هيراو ىل



 اال (نكحسالنمىللع)

 ناك اذاهنا نم:رهوجان ,ءىوج ا هدرو||مدثنح هلعدربالف هلرقملاو هىدانملاناكاذااعف ةضو رغم ١

 | بصغلا نال هدمالاس م ماتش :1 نأ ةمعاىأ (ر ةملاقدص بى «ءاحوهلوق) رضن هأ ارعغملامغ ىدانملا

 لصاقلا هلو الاوهون يت 0 ,ءاضوف هأوق) < كرد ,دولاكر ردةمالسلا ىضتقدال

 | لاقاذاام فالخب هني 0 ةلودل 6-0 رح --الإو اودخالا»نذالاوهو ةءاربلا بحونامىعدامم ىليز
 لانو 5

 تيب 1 0 اذ هو هنذاب لصح ذخالا نأ ىلعاقداصت اهعالب ةاللوقلا نوكم ثيحاضرةابتتما ليم

 ستر . دو( نر 0م« || لوق لوقلافركتيو هود علا هيلع ىعدي كلا لاةناعضلا دةعرامتعامالاذخ الا ىلع نامذلا بحورال
 حضي يي كلي وير "تيري, | نر ذا رتل لوقلا ناك اع هيذخأ ل لرقم لاقوة عبدو بوتلاذأب رقأ ذا ذه ىلعو ى.ءركنلا
 تدس 0 ءاعىع ديوهو هأر ةملا لعفوهو ءاطءالالد نامضلا سررت :مذا(ر اا نعدال هلود) ىادز

 1 -- 0 م هندي عضوا دة .اذقلاب نوكيوانلق هنار ةمناكتش مست وكي مفاطعما لق 5 وهون املا

 27-5002 دهم
 تل مدخن او... || كوق) ناعتللا دس هداقعنا قرهظالف هردقب رذةتفةرو رض هتويثلهل عوجأل وشقق اةهللذ ىضتق او

 56-5 1 هم

 0 2 ل 5 0 .ةبالف هملع هق اقحتسا| ىعّداو ن اسهل ب: سوهو هنمذخالا مث هل دم لاير 5 الانال (ورعهذحأ

 رع ”اللو(ر ايتام 5 هلوق) ررد ى5ل

 هقص مذ أ هناو كاملا هلرق أ هنالاهذخأ هلذركنأو هيلعىل تناك اقلأ هنم تضيق ل اقولو اش ةندملا
 هءلعدوةعملا هتاقمتسا 0 ءفددلا نال ةراعالاو ةراحالا فالك كدت رخ ”الاوهثرعامعداو
 نال ضرقلاو ةعب دولا فالكل املادب ك- ىفةرورضلا ارو اعف تيمغ ادصق دل ادارارقنوكمالف
 ةعبدولا فخ الار ؟ذىلعقرغ ةلارادم س دكوديلابام- هارارق 9 !امهمرار هالانوكف ةهدوصقم امهفدنلا

 1 راما قذخالاوكةهنال كلذ مهوت نا فالح اهودضوةزاحال الاى ذخالا رك ذمدعو هوو

 فال ا اذه ىلعو هئالغلا تلاقهيو (س انقلا اوهو هلوق) 00 ارياف ىسدقلل مالكه ذو

 كم3 60 0 لاقو هنماهتذخأ مثىرادانال 2 2 :مهيذحأ مث ىنوتانالخ ترعأ لات 0 هيزراعلا

 ع 7 لاب 0
 (نةلز 0 0 هملع ىعقهاوعد نوددهل رار 53 ليقف قاقحس الاهم دي | ل ةأ هنأ س اع ||اهحو ىلوهنالف

 '"ىنرب ,/ كة مير دعا رارسالا قو سلع دو 216ج 1 لا لانا نم قيسام نا .حسالا هحوودراا كسلا الإ قول كح ةامن ةراحالا دملا نا نم قيسامن ا_..حتسالا
 عطر 200 0 رارسالا فركة امنا لعاوهريغو ىنيءاعاجباهللوقل اناا رفا ورع ةنادلا نكتملاذااهف فالتن الا

 لد نالوا هاي 4 دي أ هنأ نه نو رخاتلاو هك نامه د 1 ناك دنارءاعءاضعلاىكاعالن رآ نمَنومْدَعَتملاَد لخأم ىلع ىنت

 كلذ فرع ال ىذاةلافرقللاودرعمهي رقملا ناك اذا هنا همفو ىوم | لوق 0-0 انه. نعل ده سدل

 | نالفلى هل اقاذاام فال (ىناثال هلدمر ملا ىلعو هلود ( ىبتن اهلود در الودنعنيؤراعلا مدابشالا

 9 ب 0 أ همزإ هن. عمربغ تناكن او هنبعم تناك نا ةىلاثا هيلع بمجال ثمح عادي ركذالا نالفل لد ال

 (تازإ و همزلانالف لال هطن :- كو راش دةثامو مهردةثامانالق تدصغ هلو ةك نالغأ لبال فلأ ىلع نالفل لاق
 5 1 هم هي

 همرابادحاو هلرقملا ناك ”ناو هلم ىناثل هنلعو لواال ىهف ابنءعب تناك ولو هظا لا
 ل 0

 نر. ع0 فوبز لب الداحم مهرداعأ !ًاوأ نافل ل ال مهردع !أ ىلعهلوحن افصوا امهلضفأؤاردفامهرثكا

 -”ةدلارو اسيل هلرارقاو عة نالفل ىه نالفد عىل تلا ع دواوأ تالق نالف ىلع لىذلا يدل لاقولو هسكعوأ
26 

 هت كل [هوزددع ردلاف ةلاق ريونتلاف هيلع ربو رحب *ىريملرقللالا مول نكحلور قاض رقلا دو
 0 0 اريلف تاريثعملا ةماعو ىسدقلا ىو احن | قال ةغل ع همقو ةصالخلل
 وو و و 0 و يي د اج دي دم جل ع

0-2 0 
 ل كك صدم نح *(صارلاب ارثاسن) + صل ا

 تكتل طلو بل لب دكا دا لب دك تح تخت تكن يدك شوقر لل خي كرنك لولو ك2 00 دبع نقد داع هلي

 | لصالاو ضراع ضرما نالام ايدل اصلان د ءىمسو ضد رملا قالط قره هدحو توما رح ىنعي

 كك اناك نيالا فالي روسل ضعف 5 اكزأب 0 مارا ضخ

 ديكس



7 0 
1 36 

 (نمعملا خف نم تلاثلاءزجلا) 1

 أوهذا عملا ضيق ارار 5اس د نُدلا نوح وهرارق نال ءاضتقاالو اكد رقي 1 نال ضقلا

قالا عسهنعتي رشلا وو هلعامهدد داصّتل ل ربسفت لد اريمعت نيف دقعل !انبحاو 0
 ' هضرقال 

ا طرش  هارتشا ن نال لا بصالدتعلادرجوءارش رقاهنال اعاجا هللوقلات 0 [ دخن[ -
 : بحاغاو بحيالرابخ 

 ْ هل ناك هي هسحو هن ض غن ملو هنما هدد ع عش ركأواوت وحولايهرار هال مدقتأام فال ضقلاب تاو فلام

 3 هناف فام قخالو ىلب زهيرقاىذلا هجولا لع اا 5 امهنا ارهاظلافهرر ىقهنال كلذ رسرحتو م ادمان هم

بجاو وهزا ضقلانارار ءاد أند نع: !!بوحورا ها ناامتإوق ل-- ات قلت دون 0 تنم مهرو ىنإ
 1 ٍإ درع و لاق متدقعلاب

 هل ىسدعملا ءىوجءادالاب وجوال بوجولا لصأ ىضتق ير دة اراب نع '|بععال دقعلا | هل(لاقوإ ا 2

 ١0 2 كنع
 ١ هنال لصو ناواقلطم همزا فرامل لام نموأ مدرأ ةتيمو أرح نمنع ملاأقول 5 (حلارخ نكن م هلوق) ىمهعإ 006 هعزإ الو ى

 1 5 لصف مأ ل سواق لطم ةمزال ىف انروا مارح مهردفلأ ىلعهللااقوأو هئاد ماقأو هقدصإاذا|الا لا ا دم) ف | 1 5 5 5 2 كص

 3-3 5 1 ١

 ل فيز عج ( فوز ىشو هلوق ) رددازقلا هك ناهمرلالطاوأارو زل اولو هريغدنع لح لاقحال 7 / 5 (فشرفا) لور
 0 0 1 د 0 1 لا /

 ١ 2 تودرافيز ف 0 ر هاء ود سول فو سافك ةيمسالا تعم ىلع عجم رد صملاب فيصو | : كنعاتإ إي. هافور 0

 ا نمأدرا ةقوتسلاواضأ أراد 6 !!هدربام هناقفوب زا نودةجرونلاو لاي يدا 1 ىوجا ١ قد كو 1 أهم. ذاع 34

 ١ اة ع ديرعد )| ىوعدفامضتقب دلع !انال (دامجما همز هلوق) ةللالرم را ةارقإ زو ل 0 16 '

 اصفردقعلا ىدسا هر ال الو دفعال الوصوم ه»ثم> هعسسنزو دال ادقنو هج نزواهناالا لاقاذا ام ام ىأ 0 تو ا 1

 الوصوم لبقي ةثيدرامناالا هنماتةرتشاراد نم م ةطنحرك ىلع ولو لصولا طرشب ججميف اريغما نر ةقهلرإ)
 هلود) ىابزةدوجلا المانع ةمالسسأا ى ذتق الدقعلا قل طق بنعال عون ةءادرلان 5 : عات 2 353 مد 0 د
 : ا . هنا هه
 ةياهتلا فركذو صاصروأ ةقوتس ى هل ازا ف الخ | اذه ل نا زلالاق(حاامهدنعو 5 - -”اكأو 0
 أ هناهمز ا ى قهن 1 ى لدو نا هلوق) امرمق نمت اور فسوب ىنالا ١ فلأو / 7 2 |١ هيا 1 ا د الءانؤدسالا ىنعم ال |ندنم 20 ول كن لولا ب

 || اناس سيل لاطب لاو لاطب اذ هانا هللا اس نار اسوا انهن مالكلاذا ى :قحعلاال لاطنالادإر 1 50 <نالغال 00

 كر 00 مه أ الوصوم عصيق ريرغتلا نم قرلعتلاو هلع فقوبال طرمش ىيلعت هللا" اسث ناهلوقو ل- سوواو عضال فريج كة طش
 ١

 1 (حاهفمت :- نأ نعو هلوق) ىسدعملا ن كفرجلا طب هينا هن“ اثنا 5 قجعرملانا همقو اكل 00 06 .ه/ فال 0 د

 ١ ناللصونا فووزلا فقدصبهناضرقلا فلو مالا ةياود ريخف : ع .ئحىأ نع :و علب لا ةراسعا : / 201 ل : وه [

 3 || بهصام هبشاف لهاسعتلاب بح هناللوالاوهر هاطلا او ةعب دولاو بصغلا همشأف ضيقلابمب ضرقلا ١ ىو و 0

 ٠١ || قاقتساودقعلا بمصر هنالىاي زلا فك لصواذا ىنعب (اعاجاقدص,ل- 3 هلوق) 0 ا
 ١ برد هءلعس> وهنا ىلع لمح بوجولا ف وادم نال (اضد أ ف الخلا ىلءوه لذ د هلود ) هن ةدوحلا مف فلاخ أن عو ا

 |٠١ افلطمدانحناهمزايو قدس, ال ةغش- ىأ دنعف ىلي زفالخلا ىلعنو كح رامتلاوهو هل 0 "اد ىسسو ل 1 بصغلا

 3 مهردفاأ ىلعمللاقولو مهصتورعهإلاء,تلوالاربونتلاف هج رو ا ىلهذ ناو قدص لسوناامهدنعو | 0 م
 1 نكييلف و هطوح ىلا ١ 1 تصاخا !نالدانح اد اندعإ :دولاو بدغلل صاصت 3 0 3 ال 0 1 : د 5 دولاو بصغلا فالخي هلو 40 حالا لعل تاكو رردلا ةاكسسسلارك ذي لو ىتد فوبزا لا 1 1 يرجو

 2 أ "0 اسوم عل ىلا راه وه لل هم الكل والاريمغت 3 انوز 2 ٍ 7 6 هون كع
 1 قزوكلااهيزوحالاد دهر ءهاردأ / سنح نمتسلهقوسملاذ اال لصفنأو 50 للك نا لالخ ٍ 3 0 2 5 0

 نعوهلود) ايم الالوصوم سف رت نب ناك ازاعاجوانتي مسالا نك ملسلاو فرصلا | 3 ولةناراحاو 9-5 )ل 6
 . | يقل هيلع نومتم امساك الضرقلا فك )ع ةويز ىه لاقت تيمغلا دادنافسوبىأ | 00 ا / 0
 1 ! ةملكي رنمعتلان مديقتسا ل صفلا نال ى .دصتلامدعلإ ءءاعحىلوالا ناك (لصفاذا هلوق) 24 ا حاطقي !ملك س7
 1 : (سفنلا عاطقن انهلو5) ردهفانزإ )اك فصول الردقلا ءانثتسا هل ) رقملا د سهلوق) 09 7 لصو و هفل ايي زم ثدورذ
 1 | ىلآ ىلع هلوقكرمخ 000010 0 ىتغب هنو ب ردلل اعفد (لصوو«ف هلوق) هو اك كاما ش 3 : ها سفلا

 رقأن مو)
 ١ 4! ناىلا ءزكذ اا فاو صان آلا ا ا يا اهدنا م رد[ 7



 اي ل ل ا ند نستسلم

 | لات هئانثتساةعص مدعهح وافرادلا نمةزحءانلا هصنور ردلا ىف رانا اذهل هنافتناء تنال راذل 1

 | الا لوادم لحد يدلاوهو لصا نادم" نك را نا وه ةمدقم لح فوتون قو در قيقحتو

 ىدلاوهو دارو ناو حلا نم نسارو ندقعلا ندقح اوك( قابلا ىلع مسالا قالطا مدنال ىنتنا اذا ثيحي
 | اذهلاقاذاىّتح هلحروديزدكق املا ىلع مسالا قالطا قالى تنا اذاهنكلا مسالا ل ولدم ىف لخد
 ٍ نكرنامالا ف رارقالا مفوقرهاظ ىلعدربامعفدرهظ قيقتلا|ذهبو زك هلجرواهديالادب زادنعلا

 ل اودلا نا عفدلا هجوو ناعمت فكن جو ا ىضتق: ةدانزلاو لوخدلا ىضذتقت ةينك ر رئانايدتاز
 نم 1 دله 4 - 8 م 9

 7 0 دل: ع+ لاذع || هلود) راصتةخاب ىمتناةاق انمالف ةقمقح ةيعبتلا ىلارطنلابجو رخناو ارهاظ ظفللا لوا :تىلارظنلا

 ا و ام فنزب , | نال(لاق ف هلوق) ىوج ئث نءولختال ضرالاذارهلاوءانسلاوهودوهعملا تعي (ةئثلا نعةءلاخلا
 ) 1 فزإبب تعنو كعمل هاو فالك ءاثملا نود ضرالاهذه ضاسارةمنوك.فر شل اوءانملا نءةيلاخلاةعقملل مسا ةصرعلا

 0 هم 7 حل هالو 3 . .٠ - - 66 .٠

 ١ هبرقأ ام لكل نوكي ثحورممل ضرالاو ديزلا هؤانب هلوق فالواضن أ ءانملا هل نو ثيح هلاهضرا
 ل 0 د عنعال هسفنلهاوعدنا لصالاو ضرالا عست:انيلا نالاسمبهلرقلل لكلا ناك ضرالابرارق الا مدقولو

 كبعلا ب 00 5 00 ىلع ىرس ندد رحأتسمرقأولاع ضوةقنموهو نيدتلا ىفاذكحو ريغ ىلع ىل تال ةرارقاو ريغ ارارقالا

 فرد تاكا | ملا لع 1 لاقولو هلوق) ىو ايتع عنوو سيح در هتور اراد هام الوحل
 0 1 َ ند 0 ا ل م 0

 ناثلاعإب 0 0 ا ركذعأ 5 الد هوضز سا 0 ا

 ل ل ملا ل ل
 كا 20 عببملا إس عئابلل الو أ نلا عفدا ىرتشلل لاقي نم: ةعلس حاب نعثمه دنعررة:دد لوق.ن أ لئاقل

 : نك ملاذاف ارضاح عسمملاناك اذااعف كلذناتاوجناو ضيقلاىذتقءال نه اءادابوج ورارد الاف

 أ مهسعب رشلاردص ىلع دعسلادمفح ىئاو- نءىوج ضيقلا ىضَمَعي نول اءادا بوجوب رارقالافارضاح

 : أ وأراضحالا ملستلاباودارأ مهلعا باوجناو انه سكع ف كف الوأ نمل ملست همزاب ىرتشملا نا عمبلا
 ىلع فلالابرق اهنال ( هلئثال هملا هلسن ناو هلوق) ىسهتن م رمص عدن سل هنال لاذ نما له صخ

 ظ
 0 1 ا موز هكحو هيلا هلسو هق دصاذ  اموهو (اذهاهدحا هلوق) اهتودي همزلت الف هل دمعلا ةمالس ىهو هفص

 نال دريل ” 0 7 اسد لا [| ناهباوح و كلذ سكع كىلافاقداصت اذا هنا هسفو يلب زاناعتالاك امهقداصتب تباثلانالفلالا

 0 0 ديعلا || لطان وهو دحأ ء.عديالا_عكح ناك هب كح ناقل ذك انه سلو نما ملست هلرقملاىدا اذاكلذ
 ن4 ٠) - 6 2 3 045 3 0 5 0 3 5 أ 5 3 7م ا

 0 0 ا (فلالا ا قدس امهنمالكن ا نمهيارقأ ام ىعاقفت | .بنال ) رقما ىلع مزال لاملا ه.قو هلوق) 1 ةيانعلا نع ىوج

 ا نب ا مل اداحت اد درصقملا ل وصح دنع سلا فالتتخ امالو امهفال تار ىلا الو هسس ىفافاشخاو هنرقأام

 ا ل ني 0 || هململا قو لاق ىلن لا نع ىوج قاقعسالا ىلع امهق أقتل همزات ضرق لد لاقف فلأ ىصخ رقأولاك

 ةنأرقأن إو ل كير ١ ١ ناهك-و هلوق) هلدمعلا ةعالس مدعل (رقملا ىلع ئث مزاي ال هلود) قدصت ل ض رق اهنا ىعدامث تكسول

 مكارقزإل ل | رغملا لع ىدد هكلرقملاو ركتبرتخ الاو هنيع نم ميل ست عدي رقما نالركتمو عدمام.,ئمالاك نال (افلامي

 ا ع د 2571 وقتله نإ 7 8 هرب انعم قووذ قدتوا لصف ادع (اقاطمفلالا همزاهلوق ) رود اشيرفف هرنع عسافلا
| 
| 
 ردصلا نالرارقالا نععوجر هنال( تضيقام هلود قودص الو هلوق) امهدنء كد ل.صفتلا

 امذاارهدف.كف لسقب ارم نمل رعخأ" ىعداول هنالو هفانب نيعمرمغ ع..م ضقراكس: او تبجوم

 كلا و ةددم ناو هلرقملاهيذك اذا اذهنيغملا فال عملا هنوك عنمدل أت بالا هيأ دبع نم

 عسسبملا صدر قملا نا هلرقملارقااذا الا هنع طةسالفرارقالاب نول اهمزإ هنال ةقشح ىأدانع كلدكف

 الوصوم حدقر بعت ناب هنال (2ثا قدص لصو نامه دنعو هلود) ىلد زلا مالك ن ماذخا ىوجا

--_ 

 ََْت 3



 (نيعملا ضد ة نمثل اعل 0 57

 ناكودصقريغ نم هتلاءاش ناهناسل ىلع ىرفس ىنلاط تنأ هنأرمال لاقولو تمّدقت ىااراذعالان نعل |
 ىتعاعاققبانو؟,الءانئتسالا عم مالكلاو ةق.قحدو-ومءانثتسالا نال: ةرالقالطلا عاتب اءدصق |
 راما ءىوج 34 ةالملاو ٠ نملك هاشم االو مشعر ارق قاع نااذكو (هللا# اشناهلوق)

 ا دل هنال قلعت الق الراز ةالافانت. .اعت ناكناو ره اطفال اطناناكنا هنال (هرار 5 |لطن هلوق) ا
 ! تيهواهتنادارأو' كدر نأ لارا عر انريغتيالف بذكو قدص نر ددرت هرب هنالو هرفاسالذا ا

 نئاك هتوم نال اقل«: اذه سلو شاعو تام هملءوهف تمن ااسغلأ ىلعهل نا اودهشالاقولو ع را
 ” اا دارت 0١ تك اللا هع رق ةئرولادخ نإ ةتومزس اودهشنو هتمذأ 2 000 ارمودل عال ٍْ

 امرشلاباهقرلعتل مصت الدءاريلا نا* ى :رب تنأف تمن هنود لقول ةمهلا باى اوزكذ نك كل هريغو ىايز ْ
 هو سدر لاما ه- ءوجر لح لوق.ن ا لئاقلودداهدلا م ةقلعلأناتاوحناو ىرغلا لا اه

 لاقواف:دانهشلل طرت هله كا ذو نكمأ امءاغلالا نعناسص لق هل ةالا|'
 لاقولاذكو لاقزمرلا ن ءىوج كلذ عنعهلرقا 1 ىلع :اهمالكءاغلا,ىضر و هرارقالا قلعت تدرأ |
 روك نا تقولا ىلا لأ ىوعد لب اةملعت سدل هنالرطغلا ىلاوأ سانلارطفأ اذاوارهش ل|سأرءاحاذا|
 لطابوهفءاشف نالفءاشن انور ا ءىوج ةدتالا لقت ال لجالا ىوعدوهرار القفا

 قالطلا غقوَو هل ىفمءاشفدسعلا ةئيشع قالس طلا قملعت قهانمزق ام عمرل طنسو طدحملا اك ١

 هقد ءلعتا مع طاقسالاءا سنا قالطلاو هققءلعت مصتالفراسخارار ةالاناهباوج وان دش لاق ةملالمنرش 1

 : رأ )قدصت لهةثرشملا عداول قدردلا ىف لاق ىهتناكلَعلا ىنءملارظن ساحلا ىلع هتقسشم ترصتقاو |
 همزايالف هلوق) بتنا فدصملاهلاقد.علا ق--قلعتل كل ذكرارقالا 0

 نالئث همز د :الاسغاو ىنمعلا فاك ةقمقحءانثتسالا دوج - وادصةريغن ..مهناسل ىلع ىرح ناو |ةلطم ئد

 امل اعف قوال امرشب ىنرلعتو مدلل داقعنا لبق لطمةدمدنعلاطد اىلا «ت هلنأ هيدشم قيلعتلا ْ

 قلاط تنأهللاء| اثنالاقف ةمشملامّدقاذا اهفرهظت فقفالخ اة رو رردلصالان ءامادعا ناكف فسوب |

 قلعت لع ارحل افرحرك ذر لو طرعثلا مدل اذان اح هبال تت دعو لا :|هنال عقبال ف سوي ىأ دنع
 تنأف كقالطب تفاح نا هتأرمالر اناذااهفاض:أر 4جطت 0 انع عقبف طرعشر بع ن 0

 قارا روك لد غل طو دن هالقمو ناد تنعم .ظنا أ اطتنأا لاقى |

 واو ايرمشلا ىنعم ىف هنال هلعو !نالف ٌةداهش ىف فلأ ىلع لاقاذا اعف اضن أم همزاد 0 :
 لود. ناالا فلأ ىلعهل لطمملا قيلعتلا نمو ىوج قاصلاللءابلا نالرارقاوهف هتداهش ,وادلعبلاق
 رردلا. نعى .املوالا(نايمنتإ هل النسث لءأاهفاغلأ لأ لع هل نأاودهشااذكو هريغىرأو|كلذريغأ
 هاناقن اع لكشت فسو:ى أ دنعهءاعفقواال ار دع دنعلاطباهللا ةّءيشع قيلعتلا نا ن أ

 امهتعلقنلان ا هناوحورردلا 01 دامس>ع ء ىلع نيمحاصلا نيد فالخلا نوكى ختةءاممةرانعلا نعأأ ا

 ضءنهراد ماو سكعلا ىلءفالخلا لق ولاقرردلان .ءهاناقنامرك ذنادعب هءلالمنرشلا ىف فاقد ٍ

 نهجودحأ هبلع فقوبال طرش قيلعت فسوب ىنأ د ة نمرردلا ف هرك ذام( ىناسثلا) ةيادهلا ارم

 امهفهلوق) هداز ىذاق نعذ- كالمتربشلا فاك طيرشلابق اعتلال ةلالرارقالا نوه ىنانثلا هجولاوأ|
 فردت ءانث:ةسالاو ريخت لد ئش صم ]| لف هقاقدتساب اة لاذفو واطفال الاعمش ل دعأت :ملانال (هلرقلا ا

 قوطوءانثتسالا مصفرادلا طفل تدقدلءادرادلاءازأ نالاتمادمالاو|اهئلثالا هلوق فالذ ظوفللا ف

 مالك ةمالا قوط ىو ىسدسقملا لاقدريغو ىل زرادلا ىنءانبلاريطت ناتسدا اًدلَدقو حالا صفوةمالا '؛

 صنلابالا لح دتالف ةنيزلل ىتااما ةنهللةدا ةعملا اهم است .ثالااهعم عيبلا قلة ديال تعيباذاةمال ااولاقمونال ١

 نءةاذمو ءزح رادلا قعءانلا تاقناف : حلا ساصنو أدي دح ىوط ىلع ل هدم نأأالا مهل قوطلاهنهوأ
 مسان ا ىنععدتاز 0 "ناك ناو وهتاذ 2 6 2 0 0 الاب

0] 

 هن خبر + وبر و رجلا



 ١ 1/ ( نكح مالئم ىلع)

 حرص هيوعءأن :ةءسالال طن اقل اىواسس ناكناهنا هند |ىذتعم (اغلا ىواس الوهو هلوق)

 ىتام قذاود وةريخدلاو عبائيالابز ءممدأز 0 ءةلاليثرشلاىف ةامدغلا ضو ةيزازبلا ف

 جتقرغتسان او ةسجقل ا ىثتسملا نوكيو لات ثمحرحبللا«دترب ونتلا ىف درك ذامةربخخذلاو عيب انبلا
 نك لارانسدالارانمد ىلع هل لاق هناك ىب منا ىواسملابهقار ا مهردةثامالارانيد فالك هم رقأ ام
 ئدهمزاب : الرثك او اةياماهتم" ”ورين انددرمشعالا مهر دمام الب ل, هر ناعرلا قهلعكردتسا

 اذااع د. قم قرغتسملا* انثعسالا نالت نان م قسامله-واَدر هوحلا ؤامز اكشالو تلق ىهتاررحلف
 تاردعملان ماههوحو فزرلاو ىلكلا» انئدسا هدك ىلع عرف ناتي اق نا لءاو هفدا رباع و | هظفأب ناك

 د ةزوحةهنامالاو وا اريغقالاو اامهردالارانيد هلل اقوأ لاقفرعت اندل او مهاردلا ع نمةمذلا ف تشى

 559 مزاد ال هب رقأ امعسج ىل ! ءقاتدتعت تناكن أقىند امسملا ه7 ردقم دقملا زم حرطو

 ناكناوءانثتسالا ممل ةاشواان يل راسه ار لم نيا دل 0
 "يديه فلاضورشآو ىتا* اندم دالا محب الق هن ملكت هام عج ىئتسإ ناالا وق قءانثتسالا عم هسن> نم

 ل 0 ناك اذام ىلع ارح [ناضضْض اق ورك ذام لمح تاوجلا نككلوقأو زمرلان ءئرفلادبلا طضادل الإ
 لير را وهو قارغتسالا نالالوا» ذامغلا الف هنأ جنو ةناممجالاراشدب لأ لول لرقكهذ دارجع انئتسالا
 4 هرب رب "01 1 هدزرب | اثيثالامهردتناملعهلوخ زكالا تح الوهخ عتسملاناكانا (ةسعتر ريصضدمتلا تن
 كعو ري 6 ل امذودجأو رفزلاقه.وةاشالا لاقو كراصف سنحلا فال ىتثتساهنال سايقلاوهو (مدنال هلوق 4ك ”اهز نم 2 لالا جورضط مكحج هف رخملاىفكشلا عوقول نو_منودحا همزلاضعبالاو اليل الاوا
 لد 0 معبر ا 0 | (امهريغالهلوق ىنعواشلا ف الذي ىنعمهسا- وهورّذقم نم ارادقم ثان

 5 ا هل ىر اردلا ن مرراةملا ىددعل "انتساب قداص حرام لاو فندملا مالك تهب ربغلا قت ناهس د
 1 امرمثلا نال (خلا مدي ىجفاشلا لاو هلوق) ق.ساك كل ذك سداوء انثتالا ةعص مدع ءرهاظن
 ةيادحا مالكو ىتتفللا فرمصتلاوهو, ىذتقملا قت دع عنامل قتناف ةملاملاث مح نمدو- وموهو سنحلا
 دوق ماوهوتمان ءلاقلاقاضا , | ىفاش !ادنع اير هم ملا نمد هسناخما نا ىلارعشت

 هطرتش نم ساو ردصلا ضراسع: هدنعءاذ دتسالا ل ] لععاتب طرمش تسلا منا ىلع همالكل حارشلا

 ناسلءانثتسالان |لوقنن 2و ةضراعماق رطب لوخرلا دع جرالا لوب هنا يم سبلوةساا

 فسوب ىنأو ةقينح ىنالوانمل وخدلا لجال ةسناجملا تام اىلا بوحأ أوهق ل :-لالوانت ار دصل انأ

 ناكام لوانتياناقف كح هادا ةوانت فم الكل ااًعاودحأ هيف تاتربالاظفل ا هريغمهار اردلا لوانتمدعنا
 هوحتو نعي ب ويلاامأو د راش حلا تا اورعن :اندلاوهو ةسْعَلاره ى زلااهتاصوا"صخأ لع
 هاردلان هءاننت -الا ىف هاا مدعلمهارذللار اردقم صب ال نب سلاموالصأ نعي سدلفةاشلاك
 نمي سلام لوغ نأ لد :ايعلوءانل“ الا عدبالف هم ىتةملاهلا اه> ب>و ىثت .ىملاةلاهح والوهم

 رّدقت تاردقملا نان عونمم ىفانلاو هنف مالكلا سلو لم لوالاو ةجقلاوا ظفللا ث يحن ءاردقم لصنال
 ريدقت نمددالقد' اذعموا سناعتلا هققح ىذتقي انثت سال اريدقتلا ناب اوجناو عقلا يحن .ع مهاردلا

 ىعدا و !١ًةسناحلاءدارملاناكَنالوقأو ىرتناتارّدقا امغىفكلذ سدلو عمقا ان ع ا
 ةمنملا ثح نم ةسناحملاقحاوهو ل اة ىفاثلا دنع طرمشا اهناىلاريشم ةيادملا للك ناةراتعلا بعاصأ
 دارحلان ناومهاردلان ماهوحتوداشلا ءانثد ءامصأالا هدنعاطرمش تاجا هده تناكولذا حونمخ

0 

07 

 هدنعة _ىناحلا طارتشا مدع ن مهيادغاجا ارشدرت د قاشالنر هاظلا اوهو هلاسملا ثءحن مكمل داا

 وح أ وهف ةيانعلا ق هلوق َن نيش هنو 0

 ووو وذا ةنانخلا بحاص ىلع تح شك نوهت عما ذه ابعلاو ع هراغانمةسناجلا تانئالا

 لَ لولا دءناك اذاالا قساكس أ. .عنال فالح :رئؤر الالو صفم ناكول هنالل مصولاب ل3 (2لهرارقان

 | ثيح نمةسااخن أى م.دنعاعطارتشااو عدى -1|هساحاذا



 (نيعملا خف نم ثلاغلا ءزجلا) 1

 صال حادضب ةألوهن رتشادع نم نمل ىلءهلل اتوأو هلوقك هريغو طرشأاك هلوق ن ا

 فال :ةرشعالا نالفان مهرد فلالا ىلعكل هاوةكرخب الامس امخسء|دت لاو مفذدخأو أ لاعسو أ س ةزلالا

 ىليزلا لاق (رثك أوأ قدام لةأءانثتسالاناكءاوس هلوة) ركز نك ثان فلأ كل
 وأ هفدن الءاقالا للا مقىلاعت هلوق هزاوج ىلع ليلدلاو رثك الاد وة هناةباتعلا فو تهذلاوهو

 هيماكشت ل ترعاانال . كا اوكلاملوةوهوفسو فأن د هيلعدزوأالم اة هبع ضنا

 نيصلخما مهنم ءكدايعالانمءجأ مهن وغال ىلا عت لاق آر لا 5 قىذُي .-وموهو نرعلاهيتهلك_:اذاق

0 

 ”داشل لاو هناك أناكامييات 1.07 0
 ماك- لدعلانكحاوتعنا م 95 ةيام نمنيعس تصقت ىتلااودأ ا ا 0

 لقالاءانثتسا نمد قرفالو ةباهنلا بح اسص لاقو .هانعم ىتهنالهتاذان نكيلناوةام مني تبل | عر قنا 5
 ١ 5 م الوب رع نم مناور ع هبماكلروسكلا* اننتساكمهقيرط طلاقؤاو هناك او] هفع تعدل 5 1 كالاو م كود لف] 7

 ىليز عص هيل :وأهئلثالا نالفلد علا اذه ل فاذا ى> > مسقيالامو مسقبام نيب قرفال م عحكتوهو ونرعلا 1 دل كاس

 ةنماك رام مدعل هفدارع ناك اذااذكو ىنادغالا ذك ىنافغوحن هظفلنمعب ول (لكلاءانئتساالهلوق) (لك /., عد 1
 | ١١١١ 030 الافالخ كوع نينستو نيسسالاةنام ىلع هل داون :5 اعوجرناك-فهدعب 7 لل نزع

 ثاثلاقولاذكورردىظفللارباغتلادوجولاضدأ مصب هناهءالؤهالا اذكى ادغلاقاذا اذكمهريغ علال .لكلام كازر
 آذآ 016 فو نالاتيت صولا قضسالو .الو ءانثتسالا مصفلأ ثاثااوافنلأالا ِس 5 ناك دافئ دب

 لولا طفل اريغن عقواذاءانفتسالا ن اكلذ ىقدتو اب زوةمل الرئرشهاتملا ةةيقح طرتشد الوءانقتسالا|[ .ثعدإ م 0
 عج ريرءالال اوساعف هكلم مدع ةرورضالكراصاسخن هنالاينثلادعب لصاح اباملكت هلءجنكمأ 4و هير - ١
 جراخن م عانت»الاوب ردصلا لوانتام ضب ىث: ملا لعح نا كجم |[ لاذ ىلا اطظنلافظفللاىلا 0 00 5

 عج رباذه لبق نانا ادع لصااءاملكت هلعجن كال هزاف ظفللا كلذ نسب ناك اذاام فالس: 2 مدور : 0 ل

 هناىرتالأ ىلعفل فرضت ءانذتسالا نأب سجأ كلذدج واحلا سأر ىعلل ل امهاو ىنعلا ىلعاتفللا بنام 1 3 3
 ,نماههل ةضال 32: سلا تناكناو ناتقلط عقو وءادتتسالا عصاعيرأالاتاهقلطت تسىلاط تنأ لاقاذا | ) 4 5 ا
 ناكفاعدرأالاانالثقلاط تنأ لاق هناكل عجصالا ذه عموثالثلا ىلعدي رمال ق ءالطلا نال ؟4ا ثرح -- /مهرر 0

 ىث-ملا طفلربغب رخل نال ىأاو ناهف هكلم مد عر هرضالك زا داق اللا وخو دراما ناحل 0 0

 انكذال (لكلاءانثتسا مصنالىأ هلوق) انحش ىتثتسملا ىوسامعت كلف دع ةروارتم للك وانما خادم 0 0

 الوصوم ل طابرارقالا ن 7 رلاو عوج ر نوكسف لكلا دعب لصاحالو اذ اداعب 00 هد
 الاةرشع ىلع هاون لكلا ءانثتساهعص مدع للع ثدح ىندعلاك اه ريغوةياتعلا :(كالودغموأ ناك
 ضو ءهنال مهو عوجر هنا للعلن )| نمو ةاهْثأت نيهاشمشلاهن .ةعاو م2نالق عوج ر هنا ةرشع

 اعود رلكلا ءانؤتسا ناكواذزئاح ةمسولا عوج لانا عم 1 الا ىلام ثامدهل تدصوأ لاقاذااسع
 امتاهنالمهولاوهمهوهلوت ةوانخش لاقى ”متاهملك تلك لاقي ن ليلا قلو لاتاذه مصان

 نءالافالجخ (ءانثتسالا لطبالوصغمناكن اا ذكو وق ا نا

 هللا*اث ناةنسدعب لاق اهدرق نوزغال هللا لاق هنا مال لاو ةالصلا هءاع هنع ىوراعل دّسا سا
 ل لا راناسالو اكءالس !اهملعىنل اءانزؤةساو طرشلاك الكمال عحاالربغملاورب- ةمهانأت

 كلذ لعاف يلا* ئشل ّنآوع الو ىلاعت هلو ىعب ىلاعت 20 هيما هوقو ىلا زداقعنالاعنعالف ناكم الا

 هوق) ٠ قيسام ووو سفنتلكرذعلالاىأ (لاتكسالناوهو هلوق) هللاءاشن ناالاادغ
 رونو ةيانع توالت لئاةلزتعمنال انتا ىددعلاذكو 4 ىليكلاءانث :ةحسا حو

 ةيافكلاو ةعيرشلا ع ىئنامللوالاتاءلا اذه ةامرك أل ديالفط ا قىهانعم ئامرضح

 1 أ نيواغلاو هراتنيصلخغا ىذتسات نيوأ اعلا نم كعمتأن نءالان اطل همهملعث لل س ىدابعن الاقت

 ل و ف ب2 جس ب ووجوب دوج 7 ماو وادب توتا طيور اج هنت:

 عج

 بي



 | » (نيكح مالم طع)

 | لوقىل 000 ل نيعلافذاكاهضق 2 رقأ هنأ ىداوهضق,رقأ ىذلا ندلانةثوولا تلال

 اىعدا اذا رقلان ااه هر ريوختلا قمرك دام رهاظ لاق, نا قب انته هيلاواشأاذ اك ف سولا :

 | بنكل لاىلا ارطضم ناكءاوساقلطم سو أ لوق نهب فما ىلع ه”راووأ هلرقملا ل .كايذاكرارقالا
 أ لوقد دعلصلا باك لست غر اسم نمر دلا قام سانا كلذ سلو امش ل اتالو ًارارقالاق
 | ترا رهضعبو ضرق رقما لاا ااذ- ه ضعي نا عدا هر هلع د هشاو كص لامر 5 ىدصلا 1
 ا رقما ناهلرقملا ىلح نان هفسو نأ لوةب ىتةبامت اهنا ىلع دب امىملالمترمشلل ةمنا مشوأ حرم نعلق ا

 أ لاةا هوو تمد: ىلا ةروصل كرارقالا ف بذكلا ىلارقئ ارارطضا اهفدجوبةروص لكفاذاكرقأام ظ

 |١ لكوو هنع يرخأ فقو ىل !ءانمدهل نا ىهرا ارطضالاابمةدجو اله -مىفف سو: ىأ لون ىتفأ نذانكشأ

 | عل .كسحوا] لوالارقأف ن ريدا نم هلام عقد و لَو الارطانلا نمفقولامب !تءالكو قاتل ا

 ئ ن«صضرةلارهسفت ىلعر هادا تؤ لغو ةلاىعداو ردو تا هان ةحدسءلعل .كولاستكو
 كامل الءاضو#ل ادد هعربت لم .يولا ةنرو ىلع ىعدن هالو هرار اهماد غفل فال اامأ م 1

 | ءاعىوعدلاهل غوستال هتامح احل عفدلا نم عنتءاووهو لك ا لامن مهل عقدلاب ىناثل ارظاثلا ْ

 ْ هاني لسمو هلا خذ فقول لح وحد دوك نئرو لسجن 1ْ
 هل هنرقأام ماستر نا |ىلع هر ةااىوعد روص قف سو ىنأ لوق ىلءهلر ملا فيل نالو ف قولا ىلع ا

 هذهى رقما لع ىوعدالذا ق#اروهظ ىل د هللذ اب ؛زلاملكع رص“ مو قاكلا ع نءرردلا فاك

 ةروصلا ||

 + د

9 0 0 0 0 000 
 ا نارنالا كا 5 هه

 ط1 12 2 0 1 2 2 3 د 2 22252223

 ! رغم هنوك ف هانعمقاموءاندةسالاوهو رغما مهيجومناسيب ىف عرشريغمالد رار هالاسحو مكادال

 نهدافتس اذكح راشلاهركذاماحالاطصاو ةغأ فرمدلاوهو ىلا نم لاعفتساءانثتسالاو طرشلاوهو ||

 ص هوو يان 1 لام جارخا عما الاموهو لدفن مو فام ا ملكا )او حلوال اوهو لصتموهو ىتنعلا ْ

 ْ ىأاندنع (قابل انماككاوهو هلوق) حا اههتحاحن 2 هرم أ قلو فرصلاوهوىثلا 1

 ْ راصف كلام الوان حرش قلق ةضراعملاو را اهب اونا يفاشلا دن ءورردةروصال ىنعم قا. .لارملكت ||

 : مول ق- قفل الاملاك مهفاو ةيامجسا ىلع نالغل انديع هنامالا أ !أ ىلعنالغل لج رالودريدقت

 اضراعتف هرفي ءانثتسالاو ةيجو مالح ارداف لع تسل اهئافدنامالا ىقداشلا دعوت لالا ا

 ناكؤلف قاتعإ او قالطا| قوز اوح مذا || تهدم قاب لا لك تساو ىبت !ىنتسسملار دقبا طق اسف ْ

 رهظتو لاق عوقولادع عفرلاو عوجرلانالقحال ق ق اتعااو قالطأ |نال عصاسإ ضر املا قد رطاحارنا ْ

 ١ املك ناك ال هنالةثاعس" ههزامان دنعف نيس وأ ةثامالا مهردفلأ ىلءنالفا لاقاذااع يف فالحل ا ةرعأأ

 | راصف ككلايدنازلا همزاب الف ملا ةءارب لص او هدماكتملا ىف امك ش ل وحدا ع تماما ناك قال

 : كد لارا تدلك لالا رع دان هدف قالا اهنا را رعشلا وأ ةئاسعست ىلع اقولامريظ"

 || هنامست همزاتاندتعف ىيليزلا لوق نكل ىنهتن اهلاح ىلع قاملاو نوسمن وهو لقالاجرت رضف م رخغلا ف

 فلالا ىلع هلو احر لقالا ناك كشلا فرح هندي نددع ىتثتسا اذاو ريا لاق مصالا فالح ٍ

ديل ادد أ اهقالادع هلوق) مصالا ىلع نوسجو هنا جد همز نيس وأ ةنامالامهرد
 نو 

 | كلذكوءانثتسال الا نم مساءاملا عملا د ىثتسملالوانتن 1 ردصلان اناس .ءلاندنعءانثتسالا
 هلوق) ا انقتساامىأء اش هلذ ىنثتسا ن مر دحلا ف نب ا ةاديلوا دراج هخفلان ىوذثلا ا

 0 كتم نعقساك طرشلا اضرالل تا فعأ ا :
 ا كو تان

 5 م



 28 تالا 0

0 1 

 ناوز 1 ىلإ و9 : ا

 / ب طش 0

 (نمدملا هتف نيم ثلاثاء 20 5 ١

 انما متم ارانركت الا ةوق) كن لعين باشا لع ناكةايزانع
 1ناو هلوق) ىوج ثوم او ىصولا تام نيح نطسل اىئهدوجو مح ناكيلوح نم لال بسنلا تومثب
 ضرقلا ىلا فرممنب هقلطم نال ف سون أ دنعاذهو(ر ارقالا ف مهماو هلوقمملا 28 الا اصام ماس نيس

 0 لا يس ل لجم ُدنعو و غامق ناروص" الو ةعنامملاو

 عجن او تارمملاوأ ةصولا انهقررطلا نافانه همدعو كانه يمعتلل قيرامنيعت مدت :امو اذ هه نر

 لمق مثل اراد هع ىرمثولهريظن داسةل مكة "الا ن «قوارادتخال راهم لسا نس لور دعم اهني
 لعح نايهزاوج نكمأ ناو لطس هناقاا 00 مهةوةناهنتو فلاي عئابلا نمرخآ ادعو هعابدقنلا

 تحوتزاوحلا ةهجددعت نا _مالذار ظن هشو ىابز رش ' الاةص>- قام .لاو ىرتشملاةص-رثكاوا فلالا

 ىرئالا هتيصوصح نيعتت ل ناو نيهجولا ن هدرف ةمحال سزاوجلا ىلع لسجلا ةعح ىف نكحيال داسفلا

 هداز ىذات ن ءىو+ج هيرقملا بس ةلاهجاهعنت فيكف اقافئارا رقالاةعصنتالهب رقملا سفنةلاهجنا
 نالثاقلولاق ُثتء>-هسلالئرشلا ىف هك ذامد داز ىضاق ثحىوش ود لرقل عج رئهنماذ- هو

 هبلءبجو هنا لع لمحو مصيبدسلانيس.ملاذا هنا ل وهحناب رارقالا ف جلب ١ زلا نم مدل هدق ل وه

 ىلعةدعلل جوملا بدسأ | ىلع هج مدع نما: هرك ذامنين و هني قرفلااخ ةلا عملا معتاد بلس

 نال (عص: رارقالامهبا نادم دنءوهلوق ) ىهتنا ةحصلاوداسفلا لاقح | لك وهيلتاستل |لوق
 هنالولهأ نههرودص ىف عازئالو اهيلعلا بع ةحن اك لغغملا افاضمهلدأ نمردصاذارارقالا
 ديعلاك ةملا ىلع لقاسعلا مالكلالج ملاصاا بسلا ىلع هلم هلع ىلا هتفاسضا ن "هاو صور خخ اوه
 ةراقلا سيك دل لانك دو انادص درك اسفلا لم >١ناو هرارقاناف دم رقأ اذا نوذأملا
 ثالث ةلئسللنالصتف (الال-هب.سلا ناك ناوهلوق) ةيانعلقاعلا مالكا | بهجت اهيحت ناك

 ريغاسسنيبب نااماوعاسجالا,زوحتاحلاصا لس يدن ل ااماو فالخلا ىلعوهةرارقالاو- م نااماروص
 بيس ناد هلاطب | ىلعر دقي في فت رسإلا وحس ازت هارهاظ ل. .5 ناقعاسج الاب روحالف حماص

 نيقيب ههدكح روهلظ لب عوجرب سل هنا سنحا خم: الرا ارقالا ف وهو عوجر لاطبالاو حاصريغ
 راردالان ال( طرم هلا لطبو هلوق) ةيانععمىليزةعكنالفديوأطوا دج نلف تيطق ل 6

 وهفايذكناكن او رتل ناو هللا بجاو وهفاقدص ناكنااهنالرامخالا ىرامغلل لد مالورامخا
 نيب راخاهلن هيكل دوقعلا ف راخماطارتشا ريثأتاتاوهرامّتخا مدعو هرايتخارريغت الفدرلا بحاو
 شلل عف ةرهنالرارقالا : مس لانا مشو هودرلاب ددريزا رقالا لق ناقةيانعو ررد هناضماو هسذ

 00 للعلاقاذاامأوالصأ تدان ريغدنا نانب لب هقحق هتوش دعب هلاعفر سدل رارقالادرو هتو.دعب

 ديالق ضراوعلان موهوراس لا لمي دقع هررقملا نال ا

 أ ةلافكلا نالت وطولو ةمولعمةدمر مخل ايهنا ىلع ةلافكتدسد نيديرق ًاولاكن ام لاوأ دصتلان مم

 | دات تدع واملكوتاغلادح ل ءجداالأتو + «(ةسش]# دا

 | دعولاهسشد هنال ارارقانوكمال هيرقمانات لعزالف هنرق املك هلوقاذكورار ةاءسدل هتمزتلا

 | اسالي [سلح نرخ 1نلحردهشاو سعف فلأ ىلعدبمتا (ةسقت) طل نعةمالنربت
 | راولس عديت رووشاوأ بسلا دحتاولام فالك بسلا فلتخاولاك نافل هم ل بنسلا
 هلكممزاب ندلابرقأ ةئرولادحأ كحرارقارارقالا هناكَ رمالا هنكسوأ ىضاقلا دعم دوهشلا دنع
 أ قايذاكزكب «ملرقملا ن اهلرقملا فلح رارقالا ىبذاكمنا دا ترق ةأ ثنللاوأدراّتحتاو هتسصح ل قو
 تناكناو هلرقملا فلح هناف هروم بذكرقملا ثراو داو ىلا اذ كو تفي هرو ىناثلا دن هرارقا
 ردصورردلا نع هحرشو ربونتايذاك ناكدنا نال نا علام لع نيا قهلر ةملاةئرو ىل_عىوعدلا

 هل أرقملاتومدعب مث هضيقب رقأ نيدرقلل ناك ن أن هلر 2ةااةثرو لعىوعدلاتناك ناو هل أودو ةعيرمشلا
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 أ



 1 (نكحمسمالنم ىلع)

 ١ هل هلوق) ىو+ ى .هتناهءت دعست ىأ تلدتو لب داملابتل ا وهما رمد ل صن

 ا لاقول (امهدنعهأو 0 ع معقم ةح 0 هملاوةداعدح اول انزل نكسر !ناآل 06

 0 | رثعدح اد دنعو هلو *) قواد اكل ىياي زلاو ىنمعلا ىف اك الا ةهفضىأ لوقوهو فسوب ىأد نع
 (ىدوي_ ”ههيدر ٠ || ضوقتمودو ىلتزلالاةدردو ضعاف رو ا :مضغتلاونالا ا
 لو ١ ل زل || (ةجلهلوق) افرع عنتمهنا عممدتع لكلا همزاي هناقريوحب اةالدم قانا ومنم تطال
 ع لدي خشم ا نزو همق درب ل* فل تلعج ناو انزو مداردةرشعو لان ىقالع ءازالاريثكت قسفرقلارئازال
 نر ل : لودهقلاخم( ركز لودوشو هلود) ىدعداسكا ف رعل (لادابز نب نسحلا لاقو هلوذ) هن هرانع طاربق
 0 هج 1 ور ْ لممر فر تهدم ناركذ بيرت هلا ف فاتح ا رةرفز نءىلقنلا نارهظ مث ةرثع هيلع زل امو ىلا ا

 || مالك لقح ىزندتف ةيعملا لقت ظفللا نال (عمىنعن ارشعو هلوق) ىندعلا رك كن لو
 | درع الاول والا مه :ر دل ا لعح هنال سا.ةلاوهو (ةينام همزابرفزلاقو هلوق) ىدع قر_صق

 ْ ادد نوكتت ازوحال مودعملاذا ةدو-وم نوكحت ن ١تحدياغلا ناأم- هودودهملا ف لخدءالداو

 ا دو دحلارباغي دحلا نالامغملا قل دنال ةياغلا ناهلو ناراغلا ل دتف هبوجوبهدوحوودوحولا
 ْ ىلوالاةباغل |( لوالا نودي ق قمن الش ثلا او ىناشلا مهردلا نالىلوالا لاخدا نمدمالن 7

 ْ نون ,ان لقس الفنا لال انور. ثلاتلاو ىناثلا ند !قةردرضالو هرورض

 ا ىلع هلل اقول نانعضاق نعىلُش لا هلقناممامال ادنعهيناثلا نود كي الا هياخلا لومتد لع ىف ,دلوأ

 : ةيناثلا نودىلوالاهياغل اهم .ةلخدتف نوعساو ةعستو نام همزاب غن ىأ ل وق قنيتثامىلا نام ينام

 ريعشلان ا ال اري غقل !نالازيفدالا ريعشرو در هدنع هيلعفر عشك كارب ركض هإ لاقولو ىلا

 ا [فدنعو ريتاند ةعستو مهاردلا همز رأد هد:عفريناندةرشعملامهاردةريشعن مىلاقولو ةمناما اةراغلاوه

 منا 1 ا لاقراتيدلا همزان طرأت انندىلا+ هرد٠ نمهل لاقولو نسحلان ءىناقثالارر ذو ةباسبتلان ءىابزلاوركذ لكلا

 سا - لإ | عمازيفقالاريعشلان ل ظداو ىسهتناىش ثا ارثك ادياغِل !عوكن |تحوب اذهو ىوجا

 تول || هلال دثامهسفتانامهماسق ة)نطثاحمانودىأ (طقف امهتسامدل هلوق) 0 العد هنا

 ا قخ) الو هأ انغملا ىقلخدن الةناعل !ناانرك ذا هلوقب ىل» زالاعةرردلا ىف هم ملا لاعو ناهرملا نع

 ب اي ١ لاق مح ىجلد . لا مل عرصتق |ام ىلع ىترعل أذا ازاذفوانهام ف الخ ى ساق هلوخدلاد الهسنل ايديقأم

 تام لإ عدو نإ نس ناو (لجابرار هالا عمو هلت ىدتا نها تاع دنا نوت يرسل
 امون ع و )5-5 /ن هي ْ 0 هىلىأ ىأب زو قمع هريعههح ن 2ك .مصولا ىهو ةدحاو ههد هديدكل ل نال اجالا,بسدسلا

 ا ل لا أ ة هرم ةلاردصول ىصوال هناي هتراورقين الاف ىدولات امو لحرإ لان ىصوأ الجر نا ىلعرارقالا
 ا 1 5 0 هن زا لافاذهو لح اوأدار الا تدوهدو>وب نقش دقو ىعب )0 ىتما لس < لاقوىأ هلوق)

 5 ا دارو | 0 هجولا ىلع كلذ لع او ًارارقالا تقوهدوجو ل-عاذا هلر ملا هقحست اعاقدي راح ل هي رقملا ناك نامت
 اةهن م 7 5 5

 كراك ب 0 و ْ نيتقس ن نمىل- ةالوأ وز تاذتناكنارا اردالا تقو نمروشاهتسن م ىلق الهي ست نان ىنعانس ىذلا

 ا 8 ا هيا نقم هدد ناطرش (نالفل اش لجو ا هلوق) ا
 5 ىدول

 2 | دال لج ةدملق أةردوجلا ن نعردلافوىجل داك ت ان ل 2 لهادنع كلذروصت

 هارهش |ةّمسباودلا يقيل اهلك اور مش ةعبرا
 عميض رالراردالاو (حا نمد نالمعللو هلوق 3

 ١ ناو <

 ااروصس دف هقيقح كلذ هنهروصت, مل ناوهنالربو:تلا فاكض ار 5 الاك ه8 عد كم حئاصريغاسس نسب

 ْ فال هبانعهملارارقالا هفاضازاح | :لابروصت اذاو ىذاقل اهل نذأ 0 ةلاوهو هم اياك

 ا انشد رالو هبلعدحال ن وكمال ىأررده_.اعىلونال دنالكحالو هقيقح الهنمكلذروصت مد- عل نينجا

 ْ امرتش اكو 08 روش | هّنس ن؛ «لقال هتعضو نان هلوق) له عللرارقالابقلعتم (احنا صا نس تاءأوق]

 ارق الا تقوهدو>و نة لمع ارارد الا ةيع) 1 ءانمدغاكمنرأر ل 7 ةهيتسخا .|



 _ (نيحملا تت نم تلاثلاءزجلا) ا
 ذر سلا همذلا ف تتسي'ن ا.كلاو ةمذلا  رثكآلابب وجو نافنزونالو لاكتالامو تاما فال
 ربكلارمداحآف لتنتالىذلانراقتملاو انش لات نهلاو ضرقلا ةرثكح نارثكمالام_.ناالا حاكتلاو
 |اهنال (ةاملاريسفتى بلا عجربو نايون همز هلوق) ىاعتسالا هركذ نوزوملاو ليكملاك رغصلاو
 / اريسغت امهمقعاو ةنالثو هنام عا نيمممنددعرك د هنال (ارامن لكل ا همز ثحهلوَد) ردةمهص

 3 ريق | اى لاهنالهئاملاريسقت ملصتاال ناوثالا ل اة: الربسغتلا ىلا حاحا ىئامهئاوتسال املا فرصناف

 دبعلا اذهف سنا ذكوأ ثم لكم صن همزلب بوثورايدو مهردفصت ىلع قواد اوددعلاراص ةئالعلاب
 7 || هضعوانبعمهضع ناكاذاام فال هتءعروأ هنعرش يش ىلع عقو هلكمالكلا نال ةبراسلاهذعو

 ىلبزو رردهلكمه ردلادرانيدلا فصن هيلع بح ثبح مهردو راثيدلااذهفصن لاق نان نيعمربغ

 ناكناو فاصنالا ىلع هلكو هذ هن.عريخ وم ىلع هلكن اكوا هنمعن *ئث ىلع هلكن اك اذا مالكل انا هلصأو
 اذه ىمدقملا ةمالعلا لاق نكل ةيلالضشامهتملؤوالا لع غصنلاف هتعرمش رن الاو هنمعب امهدحأ
 |[ ه نوكسلاوأ عقرلاقامأ لكثم مهردرجريدقت ىلعاذ هنا هيف ني دل مهردلا لكبوجوازعن |
 قلاو- ى ةطتحوأ ةنيقس ماعطو الي دنم قبوثررقأولاذكحو (ةرصوق فرب رداهلوق) ىهتنا

 نمنالةرصوق نمت صعل اقاذاام فال فرطلا نودي ىق:ال فورظهوهوّئْنلا بدغن اههحوو
 0 ىلا هيرقاامفاضأ نأ .رهوج ا نع هلال ثرشلا قور زدو ةياذع عوزتلابصغ ازارق |نوكمف عازتن الل
 هلل اعفءادتباهرك ذ لب لعفىلا هقضر 1ناو ةرصوقل اورعل ا همزا هرصوق قار هنه تدصغ لاق ن أن لعذ

 فرظلان ال (ةامزلهلو3) هاةل ىانارقعز هل تعب لاقولاك ةرصوقلا نودرلا هماعفةرصوقىف رع لع
 قاطمهنالماتتصغ رقأهنال قدص, لهل 5:1 هنا ىعداولو هلدتن نكماو ةقيق>افرظ ل_عحننا نكما

 ١ || فيضان ىهو هلو5) رر دافرط حصنالىفاثلا نال لالا همز مهرد قم هرد ىو لئلا لعل مكف
 ٠١ [|| ففذدقو ديدشتلانورصوقلا حاحلار انتم ف لاق كل ذك سلوءاوسدح ىلع امم اهرهاظ (ديدشتلاو

 || برعلا م الكف سيل هنالل بز تاقف تددش هيرسكح اذا فورعملدنزلا (لدنزلابهلود) ىهتنا
 ]| شلهنالهلوقو خفلازاوجدمفب حلا هترسك اذاق هلوق ىذتقملا قي نا تب حاملا قاذك, فلا, ليلعف
 || (برذملا قاذكهلوق) ةلقلا عممزاوجد فت سوماسقلا ةرايعوهزاوج م دعى ضتقي لا برعل !مالكى
 | هتفزلهلوق) ىوج مهفرغ لعىملسنزو هفالاورعلااهمق مادامكلذب ىعمامنامهلوقو برغل ىذلا
 1| نكماو ة قمح افرظلعح نا نكما نا فرطلا نا لصالاو بصغل ابن هذال لوقنملاربغ نال (ةدادلا
 01| لع نكعملاذ ا لماشو هلقن نك< ملاذا لماشالاو هلوقوررد طقف فورطلا همزالاوهامزلهلقن
 | قيرضاقهحو كعرردلاةزادعو فرصت ثح مهذعسل عقوام )عت اذهب و هإقن نكما ناو ةقمقح ارا

 || هنفو ىلا زلاو رردلا بحاص هم عت بصغلاب نمت: اللون اريغن اي لملعتلا نمقساملاسقينا
 ' ا راقعلا تدغناللاق ثم ىنرعلاك لوقنملاريغق بصغلا ىةحت مدعي للعب نا ىلوالاو ىتذمالام

 || هعزلالاو هازل ءلقن نكعاو ةقمقح اقر هلعح نكما نا فرظلا نا نم قمسام نأ ملعاو امهدنع ىتةعتنال
 [ًاررحلفةرالوردلا فىلاةسوتلا همز ههرد بوث اقولودامزل ةهحخ ىةبادل اقول هنادمغي طقف فو راطملا|

 || نال (صقلاو قلل اهل هلوق) راقعلا ف بصغلا ققع ىربهنال (هامزاد# لوق ساق ىلعو هلوقإل

 .[| كل اغا صفلا سوماقلا قوحابصم*ىدرفاهرمسك امأ و ءاسفلا خفي صقلاو ىليزامهلمش مسال 1

 |١ ىلا فب (نفجلاوهلوت) ىوج ندللا ىوعدف ىن» ىهتنا ىرهوحلا مهوو نحبرب ةرسكلو ءافل
ل عسلا لثاج ىعكالا لاقو ( ف.سلا ةفالغ هو هلود) قيع هفالغىاهدّغوهو ع

 3 |هظف] نمافدح اوا

 : ٠ (خاليدنمو بوف ىلوالا ف ىأ هلوق) ىننعل اخ ىلع عمو روتلاو ةرسالاو باشلانن يزن تنن وهوا 1 2 اح 0 0 4 : و2 1 ميلا ىلعغا حلا مدقتب (ةلدتتو هلوق ) ىنبع لكلا ىلع قاطني فيسلا مسا نال كلذو لجماهدح اواغاوأ
 | لدن ىرغلا قلاق يملا سكي ليدنملاو ىانزاندنام ىلعهمف لد 222 نكعو هو 1 راندبالا ٍ

 ليدتع



 ا. ند دما

 هتعربعب ام لِقَأ هنال غدد رشعو د> او هيامو أ أ بحف هلوق) ررد اذكدم ملا واع

 || لمة لاقي نامفذلا . نءئاب ان ىلمقو باسم]لل ىلع نال (نسرار داوهق هلود) 2 مدادعا ةعيران :

 || نومضملا نال قدص ةء«دو هب لصو ناو الل نماض هنالالمق ليفكلا 0 ءنالق 0

 | رردو هيانعالوصفمال الوصوم معمفازامم لاح ادار او لل ار تحزدقف <« لاملاو اظفحلا هم اع :

 كجم

 د نيدلا نعءاربانالف لق ىلق حال هلوقر اص ثيحاهماظاني ظفللا نال (ةنامالابر ارقاهناهلوق) |
 كعيزيو لد ١ ارارقا نوكب ىدتعلاقولو ىدن عى :«< ىلق نالوةنوااماع ل مهف امهلق اًةنامالاو اعيج ةنامالاو ٠
 3 كفوإ م كابو ها زا لاةناخيضاق هلكت ىف نكمءونم ناعذلا نعت غولن ىلق نا ىوعدوةنامالاب |

 6 1 ا هاوق) قزاجقودنص انا 2 0 20 (ى قوأ هلوق) حدالاوهام دقت هاد ىلا |! ع نور [سسس تاس سلا

 مم | هبوعدم نو 0 و4 0 0 ننال تالا لك (ةناماوهف ْ

 7 ا 0000 7 هعب دو نيدم-هردهنأم لمص هللا اقادا < ضدونو أب : ز هين ةدقلل ئ] لمع امهانداةنامالاو ةناماو ْ

 ل ىلاني را ندلا يدون امهدحأ نيظةلركحذ هناي ببجأو ةنامالارد نام طخ 1و نيدهتاننيدةعذووأ |
 حل // 0-2 ا ىلع اللالج نب دول | ىلع يدل لجو زوالا مهامهاو نكممريغامبتبب عمجاو ةعبدولا بحوو رش الاو

 "تلي عن ")وأ |اريمذلانال(رارقاوهفهلوق) ةيانع سكعلا نيعتف هنوداملاعمتنوكالئولان نووجاوهو مالا ع
 بغلإ | مدا م لح را نك .لاذاادهو ىلع كال بح اولا فلالا ن زتالاقهناكف بوجولابفوصو هوهو روك دلال اللوح ١

 لايزب ىل. كتوم ل ةضن) ..(| ىأ هلوق) رد قدصبإل ازرتسالا ىداولامائت همزلي ال كلذبدوبشل اذرمثو ناكن اق ها !
 ناوز رر( "اال و ا || لكنا لصالاو أدّسمامالك ناك ةروك ذا ىلاهفارصنا ىلع لب ءلدالهنال (ارار“ 5| نوكم الريع الب لاقول ١
 5 0 ندب مرو 4 ْ لاما همزانالثل ادتبا لعامل خع اضن وأ اندللال ءادتب الل حصن امو اراوج لع ادّاالاناو لسنا |
 دعو تفي مشب ْ رقالانالمن ليقول منا نادر ارداوهق ىلب لاخت نب احن رمل لاعب امتخالا فكك شلاءأ
 ل 0 نت( | مودات :الاب ىننلا ماهفتسالا باوج ىلب نا قرغلاو ةرهوج ةيبرعلا قثاقد عال فرعلا لعلم ١
 (لحإل لير 0 ٍْ ةءهو ةراخاو حا انو عيبو قالطو ىق* لاتكاب دأب سلق طانلا نمسأر لان“ ءاعالاو ارد ىفنلابهياوج

 مهر / ىرر ةرانالا يأ بسن اوتو حيرت وو و 2 مرحة راشاورفاكن اماورفكومالساو سسنو* افا ف الخ
 ا دالحإ / هأ |ردملا ىلعاقح ىعداو هسقن : ىلع قحيردا هبال ( الاح همزإ هلوق 0 هوعدلا حرص ةلزنم ل زئت ةمالا مس نم

 2 ل لاق ا هوك“ ندضال ةراحالا ىعداوهريغلم دن قدس رقأ اذا هحرتش هاوعد لمقت الو هسفن ىح قه>هرارقأف

 ) الا مهنا | ىلع همزاتف مهاردلا ىف ةفصدوسلا نال قدصت هنافدو م-هاردد رقأاذاامفالخي ةراحالا ىوعدف

 0 ها ْ هلوقإ)ةيانعركا نم لعنعلاو تم نال (لجالا ىنعهلرةملاغل-و هلوق) هنأت ءابسرقأ ىلا ةفصلا

 الازم اكسا ب تاكأ ٍ عملا ةغيصرد ثا لاريمركة رردلا بحاص نال عاو نزويو لاكي .ام لكحااذكو مهارد لكل اقيهردو | ل هدردر ب” سو يل ف |١ نام لعل ل لوران لاق ةمهملاةئال سف ا روك ذا مهردلا عم.دارعتلق (مهردتةامعمزلف |

 صفار 1 دارق الاب مهردت أمد ءاوصلان أن ىزعهمقعتو مهردو مه اردنا أم همزإ مهردو هنام لعل لاقاذاهظفو

 (نا 3 نابانعش ب احاو ىبّتن ادرغم صوغخم ى ]أو هئامزيممو لاق ثمح ةسحاخا ةمدقملا قاع لدت_س او ْ

 1 ثيحرردلا بح اصل عقوامو ريثكل اوه ةمدقملافبجاحلا نما هدا ةطقاساسد ؛ وصلا ىوعدا

 نينسةئامثال مهفك فاول اكن :ةعتاودسواطع سلو لبلق عما لاةلامافاضأ ْ
 ا هن'الا وهو عج لاالا فاض الامأ هه دحأ نيت ىلع فاضملاددعلا ن ا لصاحتاو نمنسىلاةئام ةفاضاب

 : 4 فرداتلاو قرا انو توف ااوةناموهودرغتملاالا رع 5 فاض الامىفا اغا 00

 هردو هلو ناأنلو ةرباغما فطعلا قل صالاو موسم ىلعارسسغم فطع هنال (ىناشلا لوةوهوملوق)ا

 ةرثكدنعوهو هلاعتشا رثك اعف اذهود رم هركذياوقتك او هه :ردلاراركاولقشتسا سانلا نال داعةثالل ناس

 ا:ةواضرقو الس ةمذلا فانيد تدثت اهمال تانوزوملاو تالمكلاكتاردقملاىفاذوهداسساةرثكتىوجولاا

5-2 



 (نمعملاغ# نمثلالاءْز را 5-0

 نمل: أ فدلوق) ىسبتن |نيرمثعن ملقى قدص. الأ فود < قلعتم لا لقأ ىفهلوتوهضفلان .

 5-1 نم لاق قدصب ال هلوق) ىأي رهسج ن ء”ةاكحزاه ف سحر 2 هع

 ناصنو أ تهذلا با اصرواةضفلا بت راصتوه له هّتعترم يعد ىد ا انعا اندار !اامرل طب . (ةه5باصنلا

 لامر يغب هنبب ناو (هاعمام سنج نه هلوق) ىنيعةئالث عمجلا لقا نال ( بصن ةثالث هلوق )ىوج اوما

ِ-. 
 تاوجلا از : هنمو ىجأبر هب نة.تلا كا ذ ىف ى دالارم عا 00 عل ”ردق هتعت غامتناريتع لكك لا م1

 6 ةيعقلا ثرح نمسصنلا قدا دار! لاقب نأب ملا تاصتلايدارملا امرا هلوقب ىوهلا دبسلا هيف فةوتاعإ] ب 9
 71 || نمرثك الاوهن اكسف سما ظفلب رك قدام ىصق اةرشعلا نال( ةريشعهمزلهلوق ) . نة.تماوه لالا نال ند

 3 ةريثك الب |تدص ع لاقن او عهرد ىتئامىواسسن امهمزلا أم_هدنعوةرشع ور :هذ ةريثكح ايد م : 2 1 ١ ةريمك رين ازد ىلع ل اقاذا فال اذه ىلعو )ن انام بحامهدنعو هلوق) < هيلا فرصابق ظفالا ثرح كريب ماقيل
 7 || هسنح نموه ام هنمذ وي ناصن لقأ ىلا فرصا ةريثك ةطنحو اةرمث ا [ىغواةركخار دوا كمر 7 0
 غض عوأ ضع ل ل رخو مالت ل 5 تمل. دلو

 هعرشلارد صهندار 1| (ضعبلا للعو هلوق) ىلبز نا امهعزاد ىف ىناح را لاقو هيفةباورال ليلحوا

 كاذب الث ىلع هقمح لدن هناقةلقل | عج هملع لدامةياغةرمشعلا نا ههجو (هادشا هم .و هلوذ) قىوج

 : عضوم امم لك < لهتس و رثعدحا هلق ةةراهتريدغىلاةرمدعل |قوق ام ىلع لدن هرم اعجوو ةردع

 دعي و مووجس ع ينبت ددعلاربتعدن عقب زيم م هاردلا فض وأ لاقوهلوق وه ةياتعلا ىف مامالل هي للع ىذلا وازاحم رح آلا
 0 ناو ند ا
 ع

 9ناَموام هردرشعد>| لاب درفملاب زب ىهدعبامنالةرشعل اوه ازيسق ع عج مس ماهنلا ىبتشام ى هداو

 ىلع هللاقواو هلوق)) اهبلا فرصيفق هيلع ظفللا ةلالد ُثدح ن نمر الازهرخعا انو 0

 ا ّغ

 ' || ىلا فرصتي و ظفالا لأ الات 275 اناس نال يملا عمت لق أ هنال قاسفتالا (هثالث همزل مهارد ىو( نب كانو سايب

 ” || لاقرلوهلوق) ةيانع عونا اتهم هنوكل ةعبسنززو لعل هداتعمنزو هيف ؟« ناقداتعملا نزولا | كار, ل 1
 0 ريظتهلا فرسفملانهراشعاهلاممتسا ل صالاوددعلا نعدياكاذكن اههجو مهردهمزل (امهرداذك 47 لازم 0

 5 ناك امهرد اذك لاقنافلطب كلذ لس دلامو عونلا كلذ نمنوكماملقأ ىلع لج ةرمسفملادادعالا ىف ليي لل 1
 5 ذان انثاددعلا لق أوددعلا نعام اذك نال (ناراندهملع هلوق) ةيانعم_هرد ىلعهللاقاذا اك 0 ا

 21| تاسحلا حالطص |ىناددع سداد>اولا نوكن الرطت هءفو لق و١ ئهعم نوكم ة>دعب الد اولا نم را 0
 7 قلل 000 زنمناكضاقىو واتفو علا قدرك ذانخلف نار . ةطننار دايز /اذل

 2 فذصملاه رك ذامامهدحأ نالوق اهمذ هلّدملاا تاوامهتدب قرفال تاق امهندب قرغ ةلااه مهردامهرداذكو د فلو نو /لاؤو

 1 أمهرداذك قنيمهردمو ناب لوقت اراشداذ 5 ا ا داب لئاقلا ن ارهظف نانئاددعلالقأو ل 1 . 27 || ددغلانعةياك ا ذكنارالالعم نامهردهمزاي هنان مامهريغو :ريذلاو ةعلا نع لي رد كحايرخالاو | كل نور. نوع حر

 5 نيمهردلاو نيراَمسدلا نم م لكموزإ ناىرتالار انيدلاةل ماض أ هل علوقت مهرد موزاد د لد هاقلا ناك ولا / 0

 2 نيعنطومىف ليدحاو عضوم ىف رانيدلاو م هردلاةلّ سمرا 00 هاظلاو قلل ىَرعَم كلي 6

 1 ترأر ملاكشاالفم هردإا لعلب زاراصتةاكران :دلةلعسم ىلعابلاوزعلا فجياشلار مقا راو 7 هاو
 3 هنا نم ناتمضاو ىنام ىلعم دق ام هرداذكل اقرلاعف م-هرد موز نمهباذغ | قامن | هم اال نرشلاف

 5: اهف صنوهف ىنعملا ها 0 فلا ةضراعمدنءذاارانبداذك ل اقاذا نارانيدهمزلد

 "| رثعدحااذك اذكوهلوق) امهننب قرفالهناو نلوقراني د لاو مهردل لَم -هنملك فنان 0
 فرحامهندب سل نيلوهحم ندعي رقأدةف لوهعددع نءءاك اذكن ال(نو رثعودحا اذكو اذكوا
 لقالا بو وو نو ريشعو دحا فطعلا عمورردرشعد حارسفملا ن ه كاذكح نمدعلقأو فطعلا

 ريظنلامدعلرشعدحا ىأ كلذ ىعدزب لو اوريغد 050 ناوةءارلا مدلا ىف ل- تالا :نعقتلنءلصقلاف

 فلأ ةّنامدازب سد.سولو فال آر عديز سولو (حاع :رولو هلوق) 0111 5 لمح ةياتعإ

 ولو



 (نكسمالنم ىلع)
68 1( 

 5 ناك اذاالام ازتلالاةملدأ مادعت ال مدنأل نونا هوتعملاو ئضلاتار ةا نال فلكل |اطرش (فاكما ١

 : 0 5أ م لوأ هنالةراخخل ا هور رك لاخلا ارنا ع الرو[ ىملا

 6 | يوصغلاو تا راضملاو ىراوعلاو عئادولاو نوددلاك ةراهقلا هب رطناك املك نذالا ف لمخدفدحأ

 كفر ضم .  اذه ام فالخم هلقع ىلع لدي نذالان القال لالا ايم لا اسما
 كنهلر| ابرج (ىح . | ةلدابم رهملاو لالا لاملاةلذايمةراحتلا نال اهبدرا ارقا مدن ال ثرح ةلافكل لاو ةيانمتاورهملاك ةرامتلا !

 50 00 وعر | ١ هنأ ءىمخملا را ١
 ةمير تاطفام... تلاىر || ليقبامرقأ اذاالا باطخما قانبال هنالروظعج ركساذازئاجن اركسلاراوقاو قتلا مدعل نودئاك |
 ا دل ةلاهجام او ةراحاو عسسك اها ورمضتاب هس نيب أذ ١ نارضتال هرقل هج نال(ال اووعولو هلوق) ىوج | تيزي اك نور | ةصلاخلادو دحلاكة درلاو ىل زئثهمزليالاسهركم برشلاكحابعركس ناو ةصلاختادودحناك عورا |
 0 لاب .. كالا ١ اذكو عمق هدبعو هسفن نمي عجاذاالا هيلع ىذقملا ةلاه#مهردفل ًااندحأ ىلعكلداو ةكرضتفرقملا ظ

 هير قلاب رع ْ لعريصالو مصيقا ذك ىلع ,ذهدحالك الالاواذك ىلعسانلان مل ارةلاةلاهح

 دارا ١١ ىنعربس الو هلوق ن مردلاق ةاملاق.نا ىب هفلك نأ امم لكلو معلا ىف ا اه#نابسلا :

 0 9 0 ٍْ لاق .حىفاكلان ءرردلا قامهغل انو ىومتادمسلا شو ىتمعلاو ىلنزلاورحب افا قفاوذت ا لا |

 57 رز. ” خمر جرو, فم || ىدحرسلاةعالا متدنع هدال هناقاذه نموأاذهن مديعلا اذه بص هنأ ران : شد: :لناو ْ
 ا ك 0 كفر أأ هذحأ ىلءاقفتااذاام-منال رمسملاىل | قالو صو ديفي هنال معالاوهو عصا لمقو لوم رار ةا هنالاإ ٠

 ل د ل هنانهرردلا قام هّقف اومدغب هم دار سا ا را لع ىظاقلا 5 ل ا ْ هرم نيس ناو هيداسعدحأ ىت: ةعاولاكهتهجن ملاجألا نالزوو انهما لاقت ونس الإ سام

 || هنسنامهدحأ أ قتعأولامأ نييعت ريع نم ىتسعت هيديعدج أ قتعأولاكهلوقلاقثدح ناينلا ىلعربحت

 ١ نموضوو اي ماعلا ىلع صاخملا ف طع هنف (قدوأ ئث ىلعهلوق) طي فكن اسسلا ىلعريصال سنت

 | نالرارقالاب هيلع بجو اسع جور همزلهنال(هنارب ىلعرقملاريحو هلوق) ىوج ىتحوواولا صناصحخ

 1 هدنعام عدون و فداص, امسصخب ناسنالا نال ةعدوأاو بصغلاك ةلاهجلا عمق قت ”تايسالا ن نماريثك |
 ر حريم 2 هاب 1 ادعت الامال زرت و سلتك اقع هام وهلوق) ىلبزنايملا ىلعربحالف ةلاهجلا عم محن ”الدوقعلا ] 0 0 ب هير ا هذهنالورا 0 ل قربر ريغ نع

 يعمر عل كاري م. هي .. || ليق قوناحما هيف فقوت ناميلا لة تاموأ رد عصدالف عوجر هنالوح صو ةتيمدلحو ةطنحة يك ظ
 لوز هلم تدي 1 رظن هلود) كح هلا عجبت .ك لعب الناك اذا ثراولا نا ه-فو ىب مناثراو يابت ع جر نأ ف وا
 ا 5 0 ا قايد | لاقولو هصنو اقاطم قدص الهنا د- هقد مع لاو جل زلا مالكر هاظ 0 الوصفملاقن | ا

 5 ا 0 |١ قدصب !هلو 5 علي ز كلا هنال (هنيك عمر ةلللوقلاو هلوق ) ىلا نع رطتلاوأ ٌ "صر ا ة.عفشلا قس دمى قدص هنا شو ىببتت الد وع ]| هلعو افرع كلذ هردازب إل هبال قدصا 9
 اس اموماوق) قا ,زرمت:اوهوةداعل املا مسا هيلع قاطبالروسكلان مهنودامنال..(مهردنم ا ْ
 ا ل ا ريغ ىتح عرشلا مب 5 اظعتاصنل اوففصولا|ذهرعتعمف م ظعلابفوصومل اعرار 1 0 1

 0 ْ هضاطفللا اةاعارم بوب اودع ذرول هنال مع همعااوهو لم ا ءةناوروهو امو ةاذههلوق ْ ١ دا تلا وح ارنوأ ينغناكاوسأ ا اطم هلوق) ىاب زةداعءاينغالا نم دعب ىتحافرعاذكوا نغهيحاصأ ٠
 برر ما يات اديب لالوهو لا ثيحد نم ميلا !اانمجوأف 1

 فا بل عا عمم ا !!هرج اني و عه رتكلا ذيل هن عاقب تي أ .ظعوهو رهملاو ةقرسلا ب أن هنال (مهازد
 0 مانع سل ىنغلا دنع كلذ فاعضاو ميظعريقفل ادنعلع راقلا نال (ملاةريثع ف قدص» اريقف ناكول هلوق) 8

 ١ دسلا ةذعست ىف عقو (حانيرقعن ملقأق قدصب الم هذلان هو هلوق) مكانا هول اوى :زوةرانع 1
 ٍ هلوق ىلع فطع بهذلان دوناو# لاتاق ولج ة درس لق لميس هلقأ قسهذلان م داكومما | :



 ( نيعملا تت نم ثلاثلاءزحما) ا
 ]آل ل ب ا اللا و

 اذن وانس نصحت ية اونا. ررسل 7212 ندين اسنالرحارقأ ىليزإل هلو مكافتساو ناحل ف
 ىلا اها ستي 20 دهاشلا اهكلممدهاش اد 6 اهوحنو ةمرتل هنداهمش تدرؤ ص” م هل دش ه راع

 نُلابعجربالو هءلع قتعدارتشامث هريغد .عةررحت رقأءاشالان ءردلاىقام لسقلا اذه. نموىعدملا

 اهفقوذ لجر نم ةعض سغاذاام ف الخ عزب هلّدذاؤمافقو تراصابثر ووأ اهارمث مث رادةمفقووأ

 نالعصي الف هكلمريغىفالءا اشْنا بصاغلا لعف نا قرفلاو فاصخملا ناك هفةوزومال ثءحاهارتشا م

 ٠ (|ءاقنا سدلو خصالا ف ىأ(ر امخاوه هلوق) ءاش :االارا. اهنوكلر ارذالا فال هل كلم هتص مرش

 عورفءاشنا هنأ لوقالو ثراوةزاحا ىلع فقونريغ نم مص ىنج اللام ضير مرق أولو ءريغ كلم ىف هدمعأ
 "| ةكلبتسملا دئاوزلا قى ر هظ الرارقالا,تباثلا كلل | اذكو مددال لسق مثءرارقادرولاهنم هلدهمتت
 "| امةفلاخعاشنا سدلو مسالا قرامخاوه ىوحلا ديسلا لوق نلاقي نا قب ىوج لرقم اهكلمالف
 كولمعدرار ةا مد: لو الإ هجو نم مءاقاضو نءراخ اهنا نم هريوذتلاىفهملع ىرسور دبل ىف ىهنج رص

 ْ ل هرارق ادرول ىنانللو مص الافكم قاضلاو قالطلا ابرق أولو هكلماذاهعل # همزاب وربغلا
 7 :رمغ نم ىنهتن ا هلر ةملا اهكلعالف ةكابتسلملا نئاو لا رهظ الر ارق الا. تباع ١١ كلما اذكو

 ءاشناالارانخا هنو ير ىلع ل ديامج ىوجلا يسلك داما 9 هذمو فالخ

 هسقن ىلع نوكم نأبهدنق مسا هدف ةمهضعت مالك عقواكرسبلا بحاصل هو ---

 رام اوههلوق فق قلطأو ىادز ور هسفنلو: دام نوكم هرغل هربغ ىلع ناكول هنال
 قال_ظلاذا قاتعلاو قالظلاك تاط اقسالا ليش ف نم هيرقتلا ىلا ناكولام لعشر يغلل قد تومن نع

 دسعلا|ذكو لسق نما نك,ملام قحلا نءةأر لل تنشب قالطلاب رقأ اذاف اكلنا تاكادعلا فر
 تاطاقسالابرارق الا فد رعتلا ىلع درب هنا ن ملف ةاههقتعي هدسسرقأ اذاةيرحلا قح هدم ىل اءهل تنشب

 هيلعلادهكح قاموأ ظل ةذكرو ديدسربغ :ريغلل قح توم, ل :رابتالامدعل قاستعلاو قالطلا
 نهسدلام فالك ا هع اونو :راسقلا ف نوذأملارار ا دع اول. او 00 اولقعلا هطرمشو

 | نان مىلبزلا نعهانمدقام ل<ؤه اذ_هوانوذأم ناكن او هنىصلارا ارقا مصنال ثدح ةراجتلا ناب
 مدلل ارحابرار ةالا مصق ءادتباهتومثالهيرقملار وهل هكحو احوضوداد زيسورارقالاةعص طرشش وأ ||

 رجا ىع : مل -الران دا ارذالا حدف هلوقو رردلاى اك محامل دةصاكملق ناكولو هم هيلاماستلابرعؤب ىتح

 رود ى>رردلاتخ انس لوقنةراشالاهب لاو طمحلا ىف هم ءاعسن اللاند بصالة اعل الكاع

 ملول لالالا: هرمأ ىلا هيلع ىذلا للهلف ىلاعت هلوقوهو باكل ا هلملدو ةملالمئرشل |ىقاكميلا ماستلاب
 هندارملاو ؟سقنا يلعولو هلبع ادهش ط_ةلارنمما اوقاونوك ىلاعت هلوقو ىنعم هلالمال ناك امل هرارقا لبق

 رارقالان نا ىلع تعجأ ةمالا نالعاس+خ الاوا امهرارقاىةيدماغلاو زعام مج -رةئسلاو ىلد لاف [كرارقالا

 0و مدل ريغ حق هن <> نكمل ناووزا اردانصاصقلاو دود هم ءاعاو حوأ ىت ا :ىح قدح

 ةهحت>رتف هلاموأ هد ة: ىلءررض هدفاع# ايذاك «سفن ىلعر# , ل لداعلا نال لوقءلاوىلوأ لاملاق هن 1

 : تدنلالوهحرق أو هرع-غق دق هرارقأ فال- د“ ةرالولا ل اكو ةمبتلا م كني كيد قس ديلا

 تئاذاام فال هدأ اكمو هرريدمو مهتاسهمأو ةدالوأ لعودصت ا 2 : ىلع كللذ زاح قرلاب

 هسفن دف ةنرارق ١ الااما لك لاىخ ىدفتيف ةماعةرال 42 3 ءاضقللو ءاضقلابة<ريصتاهناةنسملا نال: ل

 نرد هت د هَ ال#اهذالوأ ىل 1ع قالا درالو هلوق 5و حتاهدحوه- .اعذفةرفءاضقلاىل ا .:جاتصالو

 فاعلا ن١ الاقاطمهرارق | هدخ أ هيدسق ( رحرف اهلوع) رردلا ف اكمهناعقدصب الفاهق اةعقساوأ

 ةرار دلك, ةر انقل أتانن مسلاعمرار 5أ ارخأتي هل نوذأللااذ كيىجلاددانقا )ال انةرار و ارخأ أَم هلع

 لوانتي ل نؤالا نال همزلت اللالل ةمسومةرانخر 9 ًااذااذكوءالومنذا اريغفاهح وتد أرعا ايون ملا

 م 1 هَ : رمال ضاع ,ديمالن الرع تاو م لاذ افالطةرامتلاالا



 1 كلل جك: كا ن5 كمت حلا
 ١ يو ب وو وجم و هود هج يجو

 ع ل :

 || هتمأ تعأ صاع نعل“ ا 0 ا ا 000 0 1 يل 3 انيلوفل
 ا ناحأف هاوعد مهم لهذ دقلة ستار ا اور ةرضحا|

 1 0 زنكلا قهلاقاماذافدبش ولاقىوعدلا نمهل عنام هتوكسو ىدعلا تدو هروضح نان
 1 راش ىلش انءانت عش قنا اذفودمقي نسل عجم لانا مواعمو عممشال عدا مت عببلا لع نضاخشب نام

 | عزانت 1| ىق فرم دم لااذ نياع مصخلا ناتنثىتها ذه ىلعف ىبت |كل ذك ف دولاو قتعل اة لاق هنازنكلا ْ

لاب نمهلاسعنامثلل ذ ن اكعنأم ريغ نم ةضرأ» 1 نعّتك اسوهوك الملا فر 250 هنق ١
 : هنن ل قئالف ىوعد

 | هه دعب ىوعدلان موق لهو ةنسرشع ةسجا ملع ىذهاذااع ةضراعملاهكرثذ اح دعما وأإ
 | ةسج دعب اهعاعس نءعنملانا ءاوريدتف فرصتلا ةئياعم مدع ىو شوال تالا دريم
 : اذاالا عمستف ىلا مدعدنعامأو ةدملاهذه دعب اهعاممن :.ءدراضد 5 ناطل بلاى 353 لواعم ه هنسرمع |

 اا دمناو عضوم ىاناك اذا هلع ىدملاو ىعدملا ةدالخلا ىف نينالثوانالث وأ ةنسنيث الث ةدملات غلب

 ْ مجستالةيردبلا هك اوفل و طو سدا قام ىلع هنسس نين الثو ثالث دعب وأد :#نيثالل دعب ىعداو عنامالو
 . كي 3 1 امدصوأ | ايئاغ ىدملانوكينااالا ةنسس نيت الثو ةتسدعب ىوعدلا عجسال ىناتعل فيا هاوعد :

 0 - ١ هنال هقالطا ىلع س دلا ذهوانتش لاق هفم فا ءارثاحاريمأ همل ءىدملاوأ ناماو أمك س دلو انونحتوأ (

 ىوعدلا عاعسن م عناماتدن اذاهناللع اوفدؤلاو تو الا مسا ىنادعلا ىواتف نعالقن 3 فلاة رمد

 هيرب 5ةكارح | ىداف هن ثعةس+ ىوعدلا كرت ن ادعي ص تاموأ اع اهل ”راو نحف تش صد ق-ىف
 نور أ اهتاذأ ارما ترق أ هصنو ىلشلا نيا ىواتف نع ءاربالا ةلا سر ىف نس جشلا» .رةاعادخا عمستال هنراو
 1 ناكولوهو ثروملا ماعم مهما.قل مثرول قمم رو ىوعد عما 'التنام م مومن فغةع اجل 5 دست ال

 ْ الحر ىأر اذا هناانخش طخ تبأرُث ة ةعيرالا هاذ 1١ رهاىلاوزعلاب هكدأم حا داو عد عمستالا يح

 ' ىواتفل | فرك ذو هتاقو دعب ءاوعد عجسنال فرص: امحلاح نارلا عدن لو تاممئانامز ضرأ ىقفرصتن

 ااضرا عسب هربغ ىأ أرءاهقفلاةسنم ىو هقحلطب رصا| وهو نيذس ثالث مصاخع اراد ف ىوعدهل نم

 | بابتسالاوءارشتهالا (ةسقت) خا عئابلل كل ئاءارار ةاكللذ نخل اسوهو ىرتشملااهضيقف
 ْ حاج تسالاودملاى ذا كلمئثلاكلذ نابرارقااه:هالك نالشلل | ىوعد عنع راكتسالاو عادبتسالاو

 1 عناموووءارسشت الانا ةيلالمنر شل |قدافأو حا 2 :ل|ىوعد عن«ةرحلا قو ثللا | ىر عد عنع ةسهالا ْ

 ْ ءاو فعالا فاتت او فالح همقهريغل كلملا ىوعد نماعنأم نوك لهواقافت ا هسفنل !كلاا ىوعد نم

 || هلو ءارش همكحللا عد ملاذا عد. قم ه_ىفنلكلملا ىوعد نماعنامراشتسالا وك مقسامنا

 ىتا. زلاىفاكتاسالا هخالا ىف رارقالاف هاذا هريغدر داو (تثد اذاودلا ارق هلوذ) رردلا ف هرخص

 : 0 0 الزتم ناكل هلوق) ىوج همر قأ لاقت ايلوق ناكن اق ايس> ناكا اذاهرقأمهوق ىأاذهو |[
 | ىنعم هزمدت | فرحا ىدعتي مزالءاهةفلا ل اممتس| ىنرق ةأ نادافأ 24 اقوهلوق) ىوج تومءلاو

 سلاح هنوكو اعناطالقاعاغلاب رقما ن وكي ناهتعص طرشوانت دش ةرهش ايدعتم نيد وخلل اد:عورمخأ

 : نخاؤب الة موت ه.فاعت 'صاصقل اودو دحتاكه مف ةم.حتالاعف لاما قدفت وديعلارا ارقا خدي ىتح طرعشا

 رحلارق أ اذا امريظتوهو عناملا لاو :قتعلادعب هي اور وىلوملاوهو ريغلا ىلعرارق اهناللاحن ا فهن[

 ًارارقالا نال عاملا لاو :!هلرقملا ىلا اهولست رمؤباهكلماذاو لاس ا ىفذفنسالءريغل ةكوأم نمعب ناسنال
 | قالطلابرقأولا ذو ءاشنالا فالخ هسفن ق- قل فنرق مكحرغلا كلم رامخالاوءاشناب سدلوزاختا ْ

 |١ ردك هراماءار الا ن الار كم مقالطلاب مصالا تاو ىبايز ممل ءاشنان اكو و مدنالا هركم قاتعلاو

 مب 3
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 ب

 ل ةل/ممون
 نفر نخب 0 مداخل

 م

31 1 1 

 2 0 (هدجف 1 2ك بال

 ( نمحملا خف نم ثلاثلاءزجلا) 00

 ناطخملا نب رع ل اقف نامضلاة نفك ىاوفاتخافاسلاناالا بالا ىلع نومضم هنا فالسخالو فالخ
 نالا لعق امال غراولا ن اكحا ذا ىنهد دب راحانتيراحلاو مالغلاب مالغلا كف هنعهللا ىذر
 انام فه ذدهملاو هدعق هلع هتعمللا ىضذر بلاط ىنأ ىلع لاقو اهل ثمةبراح هملعف ةيراحن اكن او
 أ ةهقدرراماو مالغلا عه مالغلا ثددحما لدوأتو لئلا نعغنال ناومحلان اصلا, تدثدق هناف
 (ةقرهسسأ قى لصالاوسدلولا لهدف ام_بةعررضلل اعفد بجاو نيبناسحنا نمرظنلا نالو ةيراسجما
 مونالهلوق) قمتسملانم دلولاعنممونهنال (مصاختلا مونهلوق) ةيانعامفارظت هيعدم حف

 هلم مالغن الا

 ةرامعب هيلع دةساوءاضقلا موي مصاختلا موف رسف ثمح هفلافعام نسح يشل ةيشاحىف (ءاضقلا

 ىو نمردرغملاو رور*ل ادإو هنال (رحوهو هلوق) نكم ام ندب عج او كلدف الخد هاك ىوادت 0 | . . 5 َّظ . 0س . 75-0 دا! :

 هلوذإ ةءانعاهعذدومودع الرورضلا,.تءاثلاو ةعقلاءءاضقلا ةرورذ هقحىن ىرلا انردق اسئاوأ
 ةقيقح قكسلاك وامم ناك وادلولا نا ىلع دو عتملامدعل (هتهق بالا نمد 1تقدسا مث داولا تامناوأ

 ظ هملعانو هذم نوكمال نأ ىلواف هعضوم ىف فرعام ىلع اند دع ةنامأ بوصغملادلو ناق هباعانوهذم نمل

 موقيالفهنع ل د_مب سل ثرالا نال هل. اع لاو (الام كرث ناو هلوق) ىايز ةةمقح كلما مدععم
 لحالارح هنال (باللاثا ريملاملانوكيق هلوق) ىابز هسفن ةمالسكن رالا ةمالس لم لذ هماسقم
 | بصاغلا هفاتأ اذا بوصغملادلو ىناكهلمقب ىتقدت عنملا نال (حلا داولا بالا ل 3 ناو هلوق) رد هئريف هقح ىف
 أدلولا نمل هنال ايش نمضيال لتاسقلا نمةيدلا ذأ ناهنالكلذيدهقاسغا (هتبدتخأف هلوق) لب ز
 | ىاب زلا فاك ةهقلاردق ةيدلا نمذوخأملا نوك,ناوّددالو ناسلاة باغ نء ىبزعةقرقحالو كحالالدأ
 أ (ملا نئلانعجربو هلوق) لكلاب ضعبلل ارابتعاهردققب هملع بجو «ده# نم لقأ ضمق ناو لاق ثمح
 رد طقف نولاب لالا عّئابلا ىلع لّوالا ىرتشملا عج رباتانكل ناثلا ىرتملااهدلوتساول اذكو
 (نأبو :راحالاب اهكسلما ذا عقرح اسما ىلعوءارشل اراهكلم اذا عت ىأ (هعئا ىلع هلوق) بهاومل نع
 | ىفاشلا ماماللافالخ قسامكاهمفهل عوجرال يح ةيصولاو ةقدصلاو ةمملا فالذي قيسامك ةرجأ تاعج
 |هراساو اف هل كلملاهيا دع اب ق دص:ماواىدوملاوأ بهاولا نم قة دقر ورغلا نال عج ربهدذع هناف

 أذ أف هكلسف نمأ قدرطلا اذه نااناسنا اربسخأ نمنال عوجرال ىنكيألرورغلا درمماسناق هتكولماجنا

 |اذكو ىليزلالاقةيرحلا طرش جوزملا ىلع عج رب اذ كو ىابزئشب ريسخملا ىلع عج ري هلام سصوصللا
 طرششو حي وزغلا ىلعءانيدالمتسسالاذاد لولا عقب جيو زملا ىلع بالا ع.جرب تقدس مثةرح اهنا ىلع هج زول
 اراحالاد رحم فالخ ىلعفدقعلا اذه بد كقلام لئاقلاك لزنف هلع >حاص طراشلاناكف ةيرخا

 ًادحا, نول هنالر ورغلامدعل ّىثرريخغا ىلع عج ربالواقيق :رنوك» ثدحاس نمو أ يوزملانمديرحلاب

 | قسلاهتممذخأ ىذلارقعلابعجربالىأ (رقعلابال هلوق) ىبتناةضواعملاوأ طرشلا» نيرعأ
 ةعيرشلاردص هتمالسلانماض عئاملا ني ل عسمملاء احا نم تسدل ىهواسهعفاذم ءافمتساب هم:)هرال

 رقعلا لد لا لوق كلذ ىلع ل د اوعذعد عفانمى !فاضمفذح ىلعاهعفانم: افيقسان هلوقو رردوأ
 عج رب ىفاسثلالاقو هلوق) انام ىفوتسملا هل سدي عجر واف عضبلاعفانم نم قوةسااسع ضرعأ

 فصلا وةىىأ (او راسا همقو هلوق) رهامهباوج وةمالسلا تاوقب همز ناعك هنال ) رقعلان

 ىوجرقملابالا

ْ 
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 د.حوتتلا لثالدر وهلم عم هئانارفك ىلا ىرتالأ ىوق عنامني دلابةفلالا نكلةرهاظ تناكناو دمحوتلا
 لقرطتللرفكلا لأ, نأ فو |نادالا قع ملام ىلااهدلوب ق>أ ةيمذلا نا ةناضحم اف مّدقتدقو
 مهاب الدالوالاةوعد بجو ميشا المهوعد|ىلاعت هلوق نانباح نا نكع وهدعب ررضلا لاهتحاو كلذ

 همد_علصالاودوحءاب الارقكو ناتي الات ضراعتف ضقنلا لمتحتال هتوعد نال بأ بنا| ىعدمو
 كرت فالخاهتم عل تف هقر مزاب ال ةناضحلا كرت وقاف الاف رذكحلارعب مالسالاراشتن ا ىلا ىرتالأ

 ا زعم لكلا نبا نعردلا ف نكل ىبتنا لاعمال مع :ررضوهو قرل| ىلا هدعب ريصملانآق انهبسقلا
 (2اةراشا<فوهلوق) لاك االف هبلعو ا مالسالار ار مكح هم >نالال سم نوكم هنأ مزح ةفتلل

 ضقوتو مالسالا.هلا_ك-رت هنبان 3 قياوهل اقوا هناىلاةراشا ىد.عوه لسملا ل وتيدسقتلااذكو
 نمدحاو لكم اقأو ةليسعو ل مهاب عدأو امم. اهنا ةبنارصنو ىف امد ىلع ىعدا غلاىلإ هنمالغي

 اتواست ناو نيتندملا ناب بيجأو مالسالا بن احتج رتيلو هونملا قناتوعدلاتواسدقف ةننب نيفرطلا

 ىر.ذلاىفةعفتمامظعمنال هسفنلاقح تا هنا ثمح نم مالمغلا ةنيب تجرت نك بسلا تانث اى

 تش نم هني و دلولا مدعب نازي _عبالن ادلاولاو فو رعملا بالا مذ عب ريعب دلولا نال ن دلاولا نوددلولل
 ًَ م 7 ع ع 1 ةلاال عج رتلاىت مال سالا نم فعضأ قحلا نم هسفنل همعدي ام ىأ هنالرظن هفو ىلوا هسفنلاسقح

 ا 0 85-3 1 هلوق) ةرانعهسفنلاقح عري هنوكل ىعدملا ىلعةندملا مالسلاو ةالصلا هءلعهإوقب ى وقن هنأ تاوحلاو

 هدا”(. م2 . || امهدحالناجرالوهحاصقحلطسامىداو بستلاندلوالرقأ امهتمدحاو لكن ال (امهتناوهف
 0 عفر أ ىعءةدص ناوهفالاوهسغننعربعبالناكاذا ادهاَمِْش |نوعف هم امون اوجهالزت الا 1

 <. هتد[ 0 3 3 .٠ 15 7 8 مني 6 2 3 0 - .- -

 ميغ 1 7 2ًأرملا هتعداوافاعمهاعدا اذااموتم بسلا! تود ىأ اذهو هلي فاعل صاو (ةلباقدهشت ناو هلود)
 9 كر 3 را ا ا 6 ل 1 حاس ءاساع 3

 2000 || لاوس هين وزر بدو لاقل ايكو نر هك
 0 ٍ 0 ا :ذتعمالو ةحوكحبنمالوا ةددعموا جو رثاذنوكن نأ اماناهس ادنآ انضوأ مات دا اذاةزاتعلا

 ناو حلا ةجاحالف همازتلابام,تمبسنلا تنث هنماون| هنا تعزاسعف اهقّدصو وز تاذ تناكن ا < 4

 ةحئابالا قدصتالف :ريغلا ىلعبتلا لمحت عدت اسال ةارعاةدالولاءدهشت ىتحا متوعدز لا مذك ا
 دوو متاقلا شارفلاب تنث بسنل اذا ه هلا جامل او هوأسبب لص نم «لانال ةفاك ةلناقلاة دامو

 ةلماك ةج ىلا تحاّ>اةٌدّتعم تناك ناو ةدالولا ىلعةلباقلا هداهش لبق مالسل اوةالصلا هيلع هنا مص

 2 ارمادداهش عسجلا ف ىقكيالاقوبو ْرلا لمة نه فارتءادارهااظ لمح انه ناك اذاالا ةقتح بأ دنع
 امازلا هم نالا هلو شب اهتم سلا تثياولاقةدتعمالو بو زتاذ نكت ملناو قالطا ىف رعد قوةدحاو

 أن اوه قرفلاو انو لمقناليلاةنمم.ْنهوةأرملاو لج رلانيد قرفالاذ_هىفو اسهريغ نوداسهسفت ىلع
 ارعأ ىعدد نم لكو ندب ريغ نم هلو هبذ لوقلا ناك ة ندسلاب هتان كالارعأ ىعد ا نم لكن ا كالا
 اهنمدلولا لا طفت نال ةندملاب بسنلاتامث اسينكمدأرماو ةنيملامالا همفهلوق لمقال ةندملاب هتامثا هنكع
 لّوالاوابملا باتصالف هبف ءافخل قالعالا ىلع ةنببلا ةماقا هنكعال لجرلاو ةنيب نما ديالق دهاشر اسم
 هنالرظن زا اذهىف (ملاتدلو مئاهثطوف هيراحىرتشا نمو هلو ) ىتنا لبمحتلا مدعلر اتخناوه
 مسا فنصملا مالكىف لعافلا نا عماني راح هلوقا عج ريارغت ارم ه2 تدأو لعاف نوكب نا ذك
 وهو كن اذا ادق ءارشل انا مف هل كلل |توثث سل (حتاةارتشملا ةيراحماثدلو متهلوق) ىوجرهاظ
 اهب قدصتو !ا.مهتاو ارا تلعح ناكرخ [سدس ارم هل كل | توت لعش قدسلل هملع ناهذلا ن 0

 |تدلو هلوق فنصملا ل دءأولف تقمهسامثتداوف ةرحاسما لعاهح ْةْرئاذااذكو اسبيهل ىدواو ا هسلع

 'اعرو رغملاعوجرامأو 9 وأ ناكل حاكنلا كلعوأ نمعلا كلع هكحوااللات دلو هلوهةارتشلا|||

 ةروهؤملاال ب رخل امرش ةحوكنملاو هرحاةلوعلاو ةارمدشملا للعرصة هد لد روصلاهذه منال نمض

 7101 زا 9و تاج 1012190062 :٠ هناا الط كنق هل تن نانا 20004 4470 هنت كنة 757:6: كت جي قت تت - يك تي مب حسي 0 ا سلا ا < 1 ا د ا رسل 0 ريغ نعلصالاربر ورغملادل و نالعا  (دلولامتىرعشملان عض ىأهلوق) اسي ىدول واب قدضتملاو
 دما ع 59 أ 5



 (نيعملا خف نم ثلاثا ءزجلا)

 نرغملا ن عينات اأطدن حيو زامهو مأوت امه مهوقو ناحوز امهىل اق أاكنامأوت امه لاقي (ملانامأوتلاو

 عمصتالف نالفهدبع نا هنا عئابلارقي نا عئابلاة وعد طاقساةلدحو (وخ الاسننعابلا عدا هلوق)

 |مساةغيص ىلع ءاراارسك أر قن نا ةيانعلا ىف زوج( ىرتشملا قع لاطا هلوق) ىتحنانعردادبأ هأوعد ل

 ؛لوالا ىلعف لوعفملا مسا ةغبص ىلع ر دصمءارلا معبر قب ناو قاتعالا ىب_ععقتعلاتهاعو لعافلا ا

 هدعب عن أملا ىوعد نا قتعلا نالطب هج وو لوعفلب ىناثلا ىلعو لعافللردصملا هفاضأ لمسق نم هفاضإلا أ

 نمو «عس ل ىذلاىانرك ذاك باوصلاو لق قدس هنبا هنا عدي ل ىذل ا ىف ىنرعلا لوقو هعمل ىذل| ف تع 4

 ىرحام هنو !ىرتشالا قةعنالطب هنم مزامف دحاوءامنمامبال رن الاسس: توم؛ كلذّدرورمذ ْ

 ناك اذاامفالضدحاوءامنمامهواٌيقر رن الو لصالارحام_هدحأ نوكي نا لكس ذا لصالا |
 . ىكرر/ ه ادوصقم لطب همف لطن ول قمعلا نال همن عئاملا ىوعد» ىرتشملا قاتعا همق لطس ال ث محاد او دلولا ا

 1 ا عبتوانمضرت الامل ىدعتت مث هع, ىذلا ىديّرحلا تةيث انهو ز ومما هناو عئامللةوعدلا تح لجالا 0 تر
 ٠ ]| ةدالولادعبامهارتشا ناب (هكلمىف نك 1 ناو هلوق) ىنبعادوصقمتدش ناو انمذ تش ئيث نم كو | 1 ا

 "|| (افاح هلأ لاو هلوق) ىنبعن سن مرثكح الامه. تءاخ اهعاب وامبب ىل> ىهوامهمأ ىرتشاوا ا 8 لوم سلو انو
 ١ نال(هنمندلولابستش هلوق) ون الابن عئادلا داو ى رتشملاهقتعأف امهدحا ع ايدنأ ىعبإ| ةفعررب 0 0
 1 رخ الابسن تشق هكلمةوعدلاةفداصع هدنعىذلا بست تاثدقو امس ناكسفنال نيمأوتلا | كيا 4

 ” || هع ضقن ققيعنإالو هدنعىذلافىأى رتشملا قدعل طسالو عتابلادنعىذلاى تعب در ورضأ| 0 "اه 1

 ا لحم ىلع هتف. و ىدملا كل ىولعلا لاصت ا ىلاداليتسالاراقتف الدال تساالربركووعدهذه نالا ىلإ رعب /و ل
 قع نيمأوتلادنحأ قةعةرورض نم سلو طق هكلم قت نم قعفامهقتعأ عئاسلا ناكراسصو 0 ّ 5 د 0 7
 ظ . ةوءداذ_هنال هلوق) مرا نعىوج هلع ىرت_كملادنع نم دع ال اًمهلفرت الابر ضراعأ 0 "نجر ركاز عم

 نالفهلوق) ىيعقافتاهدنعهنوكح (مالجردنعىصهلوق) كلملافقولعلامدعل (ريرمتأ| "تلو 01 0 5
 اذه نءةقلطمةلث سما رردلا فرك ذاذلو ىزا رتحاالقافتاةيبغلاب ديبقتلان ارهاظلا (بئاغلا | 0 00 4 1
 ق> ىف ةهرارق|نال هتوعدب هنم همسن توبث عنعربغلان م همسشبهرارق ا نال ( هذبا نك هلوق) دنقلا ظ تمير تسمي قلبو

 اذاامهدنعو هلوق) هعزب هلو ذح او مدل دمع ناكو أ هبوعد (هيلعقتعي نكلوهلوق) قع هسقن - نو[ 55 ني

 || ماماللو هتقتعا لاف هرذكف ىتتعلار عاملا ىلع ىرتشا ارق أن أب هسفنل هاعدافريغلا هرذكق ءريغلءالولا مين نه 920 رقأ اذااكراصور قيل هناكراسف هلرقلادو < لط»رارقانآل + نالفدخاذا هباوص (خادسلادحأ| 2/ىب كك علار يفور
 ىلادوعلاهلرقلل ناكىتح قس لب رقملا قحىفهلرقملادوبدترسالرارقالا نال رقما معز فبسنلاتءاثهناأ| كب كَ كعيزو 0000 1

 الع ىهىلب ةقاغت هنأ نال لوقن ناءالولالمسم نع باوجناو هزب 4 ذخاوم هلع قع امون هكلمولا| 4 534 75 ا 0 ىتحرقلا ق- ىفرارقالادنربالرب_غلا هيذكم هريغدبع ةير حرق اذااكراصو بيذكستلا دعب قيدصتلا | لامه نوي بامر
 ارح اكل اطرالا لق.ءالولا ن الكل ذك ن اك امنا لوقنف ةمقافت اهنا انس نئلوا ضد قالتخالااذه را 6 6 /
 رحسالا قدعا اذافهمأ ىلاول هملعءالولا ناكد لوب هنم تنأف ةقتعم نءمجوزاذادعلان اى :رثال اءالولا 0 / 6
 : ىرتكملااوقّيعأف تةرتساف تدس متن رح ارادبتقحنو تدترا اذا ةقتعملا اذكو هملاوم ىلا هئباءالو ” ماكل 00 صر

 ١ || ةياغ هيومثدعي ضقتنلا لقحالا مم هناق بسلا فالذ لوالا قتعللاتبانث ناكن ادعب هلءالولاتدش ىناثلا | ا 1 1
 2 ا

 وأو هفو5) ةيلالبت رشه سفن بي ذكت هر هقح قاعتلءريغ نمهسن تثبال نعالملادأو (عرف)ناسلا| ظ
 ربعي ناكول تح هسفن نءربع,ال نه صوصخه.دار | نارهاظلا (اىفارصنو مسمدي قىصلا ناك ١

 لوهحت مالغن ر قا ناو نتمل|لوقد-عب ضد رهارارقا بادن محراشلا نم ىتأ سو هقيدصترعتعب هسفن نع

 روهاظلال ”اماجسمالاحارس نوكيهنال (ىنارصنلا نبارسو هذ هلوق) كلذ ىلع ل دمام «اباهنا هلا دلو |

 لثالدو ءلرشم نهري نمومدعلو ىلاعت هاوةوهو ناكل فلانعاذه لوقب نا لئاقاو ةءانعلا ف لاق

 دحوتلا



 اه (نكحبمالنم ىلع)
 يت ا سل ع سمس أ ص

 اعتق قروهفالاو.دالو ايرحاسهجو زطرتشا اذاةحوكنملا ةمالادأواذكوةعقلا اررحرو رغمادلو نكلا

 0 < ةيراجلا قف لطم مع بلملانال (ام هدنعنُملا 6 ةصهيلعدرتو هلو 0 همأل

 ار سل كا يطا الا ناذك(دعدنعوهلوق) ١ ابل ىرتشملا

 ىف مامالا نعص 11 ناب ىاقث الا همر اظن ادو هباورلا فال-ةوهو ىسحرمسلا كالا سعتلاعبت

 نر دتنع ا هت لك قواه او كلل ااذكون غلا نمةصخلادرسدلولا نا لصالا فو ريغملا عمالا
 أ هيلع ىرجامن ارهظف رغدلا عما لا رمش ىف ثدللاوأو ةيافكلاو لماشلا ف قيسلا مالا سعت اذكو

 أدي راجما لاس علا نقلا لق درس لا فيك راز زرعنا سس اد
 ل افلا ن ول الار راند عل او جاد زاك طقفدلول' 0ع ا ث

 || سذكتل اادحوب لو هعز لطم .ف ىرتشا أ نم ةقتعما ياعج ثيحمدإو مأ اهنوك نم همعزبا ع5 عام ايلا ذك

 قات ءاق داولاة- هدر قا ا ١ نرسل ترا

 ْ تلحداسمنال ضيق لا مود مالا ةمقرمتعتو امتع ىلع نها مسقتب ن دلو عام لاةوعد مث مالا ىرتشملا

 || (م الا تح ىف الودلولا قف 5 ا 0 انحشور١ اول اموندلولا ةعقو ضنقألاب هناعدىفا

 | اداق هل عمت الف ىف“ !اامأو نالطمل | لمحت ال هعوقو دبعل دع ا|و 43 ام الطن تكن اس متالف دلولاامأ ا

 | واع الكر ييدتلا ناةرمرع- م ا

 | تنال عئاسلاهاعداف ىئ.أ ناكن اةعببملادلو ى رمل دلوتساول يح هرأ لو كا ذك داليتسالا نوكم نا
 هتوثدعب قدعلاكوهودالتسالا ضقت همسل تلا * وأ هنال اروشأ ةتس نم لقال هرتءاح ناو اسقلطمهمسن 1

 رهشأ ةتسل تدلو ناو هلو ب ةرامعلا» ذه ل دبأول 86 ارت نمرثك الدلو ناوهلوق 5) ضني ال

 هقدص ناالا ذأ هتوعدتدرر هش اةتس ماد ةلورتءاسلان نا لاكثاوءاعدا نا هنالك ناك 1

 تدلوولو (نتاسلا مات ىلعو انيتنس نهلقالو هاو ) ريمكلا عما 2اريجو نع ىوجو ناسلا باغ
 هقدص ناو اوانمقب هكلع قولعلا لص: ادور لذا عئاس انوعدم) عم ]| تقو نمنيةلس ن 0

 مزهلل هعبب لطسس إو عناملا لذ لاز هق دص ناو هةح ةياعر هتومث مدعذا بسذلا تن عئابلاى ريشا أ
 ١ ا م سدل كل امل اريغو ربر 2ةوعد هنال هقحالو قعلا هنقرقح تن“ *ب الق هكلم ىف سدل قولعلا ناب

 : هدسلاثدشا ١ ىعب :لوالاك<- 21 ناك رتشال هقدلفو ركالاو لتال نيران تداوؤلف طر اس

 نال ىناثل لادنعهندملا اذكواقافتا ىرتشلل لوقلافاعز ,انتواو رردنُلادرو 0 ا مست و أم 0 هةر

 تءاحولا لالو انتم هقالط | ىلعفنصملا مالكاشلا قياولخ نا دروا بف عببلا ضقنو قيدصتلادع

 اعمتهلدلو مأ ةمالاريصتو هفاه_يقداصتل همست تح ' لة نمف ىرتشملا هقدص» ناالانمتمب هك معلا

 لمحو ( بسنأ|تدث دشن 3 هلوق) ىابز هن هناكم هالعسلال بق امىلا قواخلادانتسال عنبملا لطم وداولا

 | دالمتسالا لع ل نال ارهاظوهساذهلوقأو ىوج حال_صلا ىلع اهرمالالج حاكنل ايدالمتسالا ىلع

 ١ نال اماكن دال .دسالا ىلع ل4 |هحوورردلان ءهانمّدق كنتنسن مرثكاله.تءاحاذا اعف وهاءااحاكت

 3 8و

 ١ 1 ها 5 هد مسوزم اسما ضعي لوق | ذهو هعزيذ خاف رقعااب نمذتالو .دنعا#ملةعقالدلولا مانال

 : ىبدصت االول مناة مرثك اله,تءاحاذا اهف ىوعدلادر نا لصاخاو كد | اليئرشلا نءعردث لال

 || مال دال.تسالا توم ةهح نمامماد قرفلاا ناو رثك الوا نيتخسن ملقال هرتءاحاذاامنمب همذ قرفال

ّةحال ( عئامل اةوعد تدرهلوق ) ىلوا ناك | جاب زلاك نمت را نمرثك الن
 ١ ا قولعلا لا

 أ ةيمومأ اس تدذلاحاكتدالةسالا ىلع ل جول هنالو ىبي لا رك ذاك هيل لمف عب بلا نع قولعلاوخأتي
 ١ هدلو مأ ةمالاو حراشلا لوقريشب كاذىلاو نيعلا لع دالمتسالا ىلع للا نع .اةدالشمالا توقد

 ا هلودلرخ "الا ست تون :مزاتس | ههدحأ بست توشفدحاو ءام٠ نماقلخ امها (امهمسن تش هلوق)



 6 و 59 ا : 3

 0 ا
0 

اعدالاةوعدلا لب وأتل ثنوم عجرملا نا عمددعي وأ هلق هلوقق )ز 3
 هلانمبسنلاتنشث.ال هلوق) ء

 (نمعملا هتف نم ثلاغلاءزجلا) 1

 , هبتءاحدقاهنإ لاو همست عدا اذاهلك اذهاهدالمتسالا توس نعمك ض قناه ادا آلا

 ٍإ بسنلاهنمتنئ هقدصن اةىرتشملاهقدص ناالا هيوءدتدر رك ل نار[ نموا

 المأ نئادربو عسلا ضةتنيفدالتسالا همالتدد لدوامرثم راك الوأ نيتنس نم لقال هبت ءاحءاوس
 الفالاو نملادربو عئاسلا دلو مأ ريصتق دال شالا ف تنثو عببلا ضقتن |نمتتس نمل ةالهب تءاحنا

 هلود) ىفاشلاورفز نعت الال.هغتل ةلباقم قوهفالمأ ىرتشملا هق دصءاوسىأ (اقلطمهلوق)

 اذهل عج ثح ىنيعلا رمش ىفا فال هريغو ىجاب راكب تكلا |ةماعفاذك(ىفالاو رفزذ أ هدو
 ءاوعدنق دبعدأولا نان رارق الاكع.لا ىلع همادقنالعئاملا ضةانتسا.قلا هوو ةئالثلا ةُمالا لوق
 نالرفتغيفءافخا لع ىف ض فانت هنا ناستسالا هد وو عمال ضق انتا ىوعدواضق انتم نوكم همسن

 لد لان عوجرل ادم رثو قالطلا عدم ةعلتتلاهريطتو ىنالامعاف ما رمهمفو قولعلا ىلع ييبصلا
 مابقي رارق الاكع لما ىلءاهمادق نال ةضقاننهتناكن اراه اوعد عجم" علخلا لبق اهقلط هنا ةمعدم

 عت لو قاط هلعاف قالطل اءلقتس جوزلا نال اوفع لعجعاهذملا لحم ىف ضقانتلا ناكل نكمل ةجصعلا
 || لبق هقتعأ هنالدبلاءادادعب كوملا لءىعد, بتاكملا اذكو تلءق قالطلا ىلع ةئملا تماقأ اذاذ
 قتعلاب لقت. ىلولانالر ذعبذ افخم لح ىف هنكلاضقانتم قتعلا ىوعدب ناكن او عمست ةياكلا
 لدبلانمىدأامعج ريف ةيكلا تقو قدعلارهملءمدع ىلعلمسو لقت هسلعةنملا ماقأ اذاف

 ىرتشملاةو عد ىلع عئاسلاةوعد دقت هجوو هلءق اع لصاو (هدعبوأ هعم ىرعذملا هاعداناو هلوق)

 ريمضلاريك نيو ىلوالا قر رظا مولعمهنالىلوأ ناكل هدعبوأ هلوق فنصملا فذحول نكمل هنا
 دا

 دوجول (ىرتشملا نمل هلوق) لي زلاطالا رمح ال بذل | نالو ىرتشملا نمهمسن توش هثانغتسال
 اهتمهأ تدثنو هلوقورداهارتث تاه دلوتسساو اهك هن ىلع لمح ليقوهرارقابابتسمأ تدثتو هكلم

 لطاباسهعبومدلومأ عانهنانيمتدنال (ةفيتح ىأدنعملكن ةلادرب وهلوق) اسهدلولاةسمأ ىأ
 امهددعو هلوق) ىنعمدنع صغلا, نعذتالازفوةرحتاككدنعةموقتم هريغاهنال ىرتشملا اهتعذن الو

 اذافىرت كااهينميفدقعلاو غلا, نمضتفامهدنعاهموقتل مال هصحدرنالو (طقفداولاةصحدرب
 درب حالو كلم فل دما لديلا عقتحالمك دلولاوهر هل -امةصحدر عئاملا ىلع حي اهتود دلو ادز

 امهذنعنْلا عبج عئابلادربن اى. ناكوامفوق لعكما اوركذاذكك ىباب زلاىاق مالا ةصح
 ع ريغدأولا مأ عسب وهدلو مأ عابهنانعمتهنمدلولا ب: تئالهنالمالا ةعق عج رب ئاضأ

 هضيقامدر ندقاسءتللا نمهدحاو لك ىلع ب لد هصح هنم عسم اءازحالن رك نُعلا هدف تحالف

 نُعلاىواستتلاغلا نا ىلءءانب رك ذاممهدارم لعل ىسدقملاةمالعلا لاق ىبتناهل دمفالاو مقا نكن
 هير ادفتسناهنالبنلا ف لصالاوه هنالدإولا بن تو.ث نماعناما توم نك,ماغاو ىبتنا ةهقلاو

 ةيرحاةقيقح هلو هبرحما قحا 1 تءاثلافاهدلواهقتعأ مالسلاو ةالصلا هملعهلوق ىلا ى ريالا هتوع نم
 ةالصلاهءلعمركصذ ثدحلاو ررد بتلا تاوق هريضن الو ىندالا -.ةةسدق قمح نمىوقا ةةقملاو

 اهقتعامالسلاوةالصلا هءاعلاقفاهقنعتالأ هل لمقف مهارناهدإو ةمطمقلاةب رام ت دلو نمح مالسلاو

 تبلل ت ثال قوقحلا نال همف بنلاتا.ثارذعتل (دلولا توم فالخي هلوق) نايللا باغ اهدإو

 هلوق) ىناقتا الاس مالا تناكو بسنل عرف هنالدال تالا تثملكبسنلا تش ملاذاو قدساكهملعالو
 حماهعبب نءزارتحاللالةدالولا لءةاهعسهدسسقت (حلاتداوف اهعاف لجر دي ىف .ةممأ تامحول يح

 دعبةدالولا,نوكباسمت اذو ةع.بم ادلو ةوعد مالكلا نال فلتتعال <هلاذاةدالوأ ادب اهدلو
 ريصت الو (هتن رح كح هنباوهف هلوق) انت يرطب ابنمهلعفنالةروسكمتادح نمءالاو عيبل |

 تو. تابرورضنم مالا دالمتسالا توم سدلو ضقش الارق ىرتشملا قةعنال عئاللدلو ماهمأ

 0 بج
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 (هأ (نكح ءالئم ىلع) : ١

 قع مسقتامهدذعو ةغين- ىأ ل وقاده لبق كلملا ىلعةندنلا اهق:م امامه

00 

 هم 00 لا أ 1
 ل ان 0 جا كاب اكد دبن)* سو
 222|0 اخ 111|1 77

 ْ ةبانعازت ' ذمهأ ناكفاعو هوارتك 1 لولا نال تشرد ال |ىوعدقعرشلا امس ص

 ١ جدل نأ مدل ف ا او ساتر حم أارماعطل اىلاةوعدلاو

 | هكلمىقواعلا نوك,ن اب قولعلا تقوىلا دنتستىتلا هو داليتساةوعد عاونأ ةثالث ىلع بسنلاف
 دلو تالا ةوعد ىو هب وعدو كا 1 قولع لانوك ميدلت الورمدتقت ىتلا ىهو ربت ةوعدو

 || ىلا قولعلانعج نمهنب|كلمىف ةمالا نوكت نا طرمشن هنب اهق دصن ل ناو بسفلا هنم تدق هئب اًةمأ

 ْ فصلا اكفنمزعج تار لاح فرو نسمع (لجئاة دمر ال هلوق) وعدل نيح
ا دملق هال هر تءاحاس مت اهداف فمراصق :فئصملا مالكن م49وكدم لمذ اهلص لعو هينانب

 ا 0 الم

 ١١ قولعلا لاصتادجوب ل نا عاملا ة وعد عصتال ربت "اة هيت ءاحا ذا اجتالاد داق اذهو رهتدأ ةتس
 | ةوعدلا ف ىرتشملاهقمسالنا طش (هتباوهف عئابلاهاعداف هلوق) ىوجدهاشلاوهوانمقب هكلع

 || نم لقال هر ىت نااماواخالف ةعسمادلو ىدااذا م عئابلا نال صاحتاواس رق حراشلاد كذاك
 ا | ىرتشملاهق دض, ناماولخعال كلذ مال مأ نية نس نمل قاله“ ىت نااماوانعال ىناثلاو المأ أروشأ ةتسس

مو أهدعب وأ ئابلا عمماعدا نأ .المأ ةوعدلا ىف ىرتثملاه قم سر نااماواة عال كلذ لكو المأ ةوعدلا ف
 ا 

 | ىرتشلاعقو نام اونمالل تاو: موأ اح همست ىعدملا داولا نوكين ااماولذعال كلذ لكوالصأ عل

 ا ا والعأ ةمماو: :راحالاو ندر راو ةناكدلاو عسبل كك نككايو بدن لاو قتعلاك ه ضقت ن نككالامهن

 ا مقواىرتشملا نوك ن امان .> تناكن اف ةتصوأ ةبحةوعدلا تقو نوكت نأْاماميسقتلا| ذه ىلع الا

 ِ هاو ةراحالاو نهرلاو ةباكلأ و 0 لاودو نكح«اموأ رم ةلاو قةعلاوهو هضققن ن نكملاماهب

 ْ وهو ري ةتر هلةالدبتءاحاذار امثن ةعيبملادلو عئاسلا عد اذا لوقنف اذه فرعاذا و زتلاو

شملاة ف دصاغا طم عئاملان رماسسنلا ثدل هوعدلا ق ىرتشملا هقيس : 1و رييدتلاوأ قتعلا#فصترلا
 ٠ْ ئرت

 | .بءالوءادناتطح تالدوتما نال هس تضل اقول مزارع ]لاننا
 أن ناداريدموأ اقيتعةوعدل دنع داولا ناك اذاانع .زارتح اللريبدتلاوا قتعلابهفاصتا ماا

 ا لكو هرمب دنوأ هققتع ضققنم را هنت تونت نالاسطف أ هنس تلال ثدح هريدو أ ىرتسشملا هقتعا

 ْ محررا دنه وأ تارا يات ها ىدااذاام فال ضقت الةعوقؤدعبامستم

 1 رارتح الل ةوعدلا قعئامل |ىرتشملا ق٠ سمدعبد .قتلاو تافرصتل اهذه ضقت همسن تدي ثيحورحأوأ

 م هاعدأ اذا امفال_< داملان م تسد || توم“ هدعب روصما الو تن هنماسسل | ناقوإ_ةهاعدا اذاع

 اتق ةوىلا اهدانتسال ىوقأ عئاس أ اةوعد نال عتاسمأ | نرصد راش وع ريتن الك ظيلطرأ ١

 1 اذاامزسس قرفمف هكلم ىف قوأ علا نوكمدعل دنت الو رصتقتاهناف ىرتسشملاو ءدفال قولعلا

 ْ تسنلا تن نام لا ىفف كلذوخنوأ هنهروأ هتباك د عبهاعدااذاامنيب وهريب دتوأ هقتعو | هنومدع هاعدا

ل ثدحاهرببديوأ اهقتءوأ همأ تومدعب هاعدا اذاامفالعلوالاىنال
 ْ 5 اكيد قلاحلا قرتفبا

 أتش 3 ااكلا قياسه كلذوخنو اه<وزتواهتراحاوا,تباكَ سب واهريب دتواهقتعواسبتومنمد ||
 ١ تا أ لونالا هحولا ىف هناريغهمال فاو الا هذه تو." د هنم عدع الواقلطمةوعدلاءاهدإو تسب :

 هملعالوءادتبا قوقح اهل تش الت مما نا نم قمسام# توملا نام دلولا ةيمومأ افتنشاالهيوخأو ||
 ا ضن عرش اه داولا ةسنمومأ تون نال هوو قتعلا قامأو

 د هعوقود عن وهو

 | عاملا مدعلدلولا بسن تورنل ةيعبتلابدلولا ةيمومأ امل تدثي ا هتأومشاو ةياكلا ىنعأ ىنادلا هجولا فو
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 نالفلتمالاهجي فيا :لاو هر مكحمل اذا ىلوأ ناكلون ”الاريفام 5 امدي فىذلاناكولاما
 هنفتناثامتم ل كدي نال (امهندي بولا ف صن هلوق) قاقحتسالا دايز بجوتالف ةحلأ س دحنمةدانزلا

 ةيدملازخ الاد, ناك اذاام فال ةرثكلاءالةوقلاب عجرتلانال امهد حا ة كلاب 5-7
 ل اوقلاىوخ ( لا ىوخ هاوق) ىعرخ ”الامحازمالق بولا نم «ةوشهدر ىف نكن لذ ةجوسنمردغى هذا

 | ل هاملت اىوعدل ب قتالف هسيقتاو و هنأل (هلل وغلاف هلوق) زصقب , ودهمانعم

 مونمملا غسص ن هوه س دلىذلا ادتنملا ارم قءافل الاخدا فىةصملام الك وىن.عورد غلابلاكة نسنالا

 ىصربد او هبلع فوطعمز 1 ذرب نال اقيدقو قالا اما اوروهجلا هعئماممو هوا

 ىهوةإمعب ةفوصوم 2 نهأدتمملانأب بقعتو لمقاذ يم كم ءريعت |

 هلوق) حام ديمدي قوه ىذلا اوجر اشلال وق ليلديدبلا ىذربغىأ )ن نالؤل هلوق) موا خيصن 7

 ريدعب الفراضملا ن مقرا انرارق والا لاةءال قرلاب هسفن ىلعر 0 (21 ىذلل درعوهف

 مد-ءادملاىذىوعدب ل :ئعض دلالوش تسل قرا لوةئانال ةيرار تهد ىف .كحؤ ىصلانم

 لسن سن الو هيلع هزأزو |لسقرف هد, قشالاك ب ىعدملادبق 00 يرام زال ضرما

 ىوعدأ ا ةعص عمال هنف ضقانت !اذاهم رحنا ىوعديهذعب ارادتلا هنكعدن الراضملا ٠ نمقرأاب راردالان |

 ناححامهو مالسلاامهملعءاوحو مدادلو هنالدر رجلا صدأ الا قلصالا لاق . الو نسدلابز ارقالا فال

 لس يال ثدح طبقلل اك ءاع هلود لودق بجوبال الهدد قهنوكودنسالا قر اىوعد لهالن || بحوذ

 لطني هفالخ لعل دي امد. ءاعضرتعا اذا لصالا لوقئانالددب قناكن او هديعدناطةتلملا لوقا

 هلوق) ىليزلصالاكلذ هبل مطبق كإ لإ ليلدهنال لصالا كلذ فال ىلع يلدهيلعدتلا ت توسوأ

 قابلا لب ناو د داوةمولوقل اموال: لع لاهو ىل و اادتنملا ىلع فوطعم ( ريدبال ىصوأ

 مالك ىنغتساللا ىصلا ناكوأ لاق ىص ىلع دئاعل ااهعساو ناك حراشلاردقولو لوقملاوه فوذحتا

 ةيوستلا حراشلاريدقت ىلعم ياو ناربقوما ا ريدقتلانعفنصملا

 00 او هرارق | ىلع فوتو م هقرب محلا نا فرمعيال ن و دقو نع نع

 ريّمعمف هسفن لد قو هقرععت ن نمامأو ضراعملا مدعلءاعدا نا 6 ءأاىذ لك-امنوكمف عانت ةلزنن همست

 نا ىلع اندّئءريتعمريغو هو طردشل !موهفمراشعا ىل 1 ىنمهضارتعانال الرظ همقو لم .ةانكحدرارق|

 راغبال نمتوكس انوا راسو كو ةفاو فمن ملاذا ه.لوقيامتا هرامتعاب لئاقلا
 قلامتساللاب لا اتص كلا لا نمالكنال(نافصتةحاسلافهلوق) هرارقارابتعا مدعل كك اخم
 لا 0 وكل ذوو ةعتمالا عضوو بطخم ارم كلو اهمفرورملان «قذارملاعاونا

 0 تقي تح برشلا اعز ةتاذ|ام فالخم ةرثكلادال ةوقلاب عج رتلانال قب رطلاك امتدب
 ةمعلا ناو عاو رع ةجاحلا كت ىضارالا 2 قبلوا هيلاجاسيتحالا نالامهيضارا .

 ىيرباموةلقاعلاو اى ظةذوخأملا ةيئاوحلا ىأ باو :لاو ماسقلاةرحأو ةعفشل اوةحاسلاقسّورلا لع

 : فيفتتلاوأ"الاديدشنب (نب [ نكل هلوة) نيهاشةعشلا طزعاذكى ير طلاو قرغلا فو تكرم لان م

 اعوضوم هنيل ناكوأ لالا ىلعءىنلابوطلاوهوانمل اهعف ب رض ىأ مف اننهدخا لوقا |ةاالا

 ةغلصل هركذ ثيح وأ فنصملالوقهانأب ناشلا ل |ة-الا نمورك ذاملوقأو ىوج ىناثلا لعاجف
 ئهفهلو5 ) 0 دل ىلع ىتعلارم هتقااذغو رنمذلا ن ,عدلرردتو فلالا. الع !كايهمم «رلتلدب لغقلا

 نينلتلاكؤكد ذامم فرصتوا ةنس لب امهاوعددر عك تيثتالفةدهاش ريغ ضوالا دبا انأل (مديف
 ديقوأ امدبأ قا مااقداصت نامت هدساهئاليلدع اشالاهذهنم نك خل | نال ارق اوأءانملاوا

 ىذق هنأ (مدي فانا هربوا اك هلوق) ىبعكلد لعام هعضاوتلا م> ال هنابالب ضقت :لاههددأ

 : مقتل مسقل ااملط نافاههلا اهبىذقامهدنأ ىفاهنا ىلءانهرب ناواحر اخ رتخ“ >1 نولدو اهفديلابهل

 اموت

 أو دج نسق تي يس وا

 وو هوا ليها ل ا
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 |: (نكح مالنم لع)

 تحاض نةرركتدت (ملا ةعبدولا ىلعرخ "الاو بصغلا ىلع نه رام ادحأ : ندربولو هلوقإ ةيانع

 ىلا ةوزعماضن أ نام !ااذه. نمدعب اعف اهركذ ثةمن كلامها ازعو تا لا [ةيته قد د ا مو ذرعا

 58 ,دولا نال( [هبماب وهف هوت )ف نص اركذب ىئتك الالاوا + فنصملا رة نع لوهذأ اهرذعو ةصالخلا

 فئاخاذا|م فال ىب اة طقش 3 نامل هيلع بح ىتح دول ابامص غرهصت

 بك راف هلوق) بترم شنو فل هبف (كلاو ماهل اند نم قحأ هلوق) قاقولاىلاد اعمتدوةحالب لفلان

 دلاغ ,دروخ ”الاوانك اراههدح ا ناكاذااذ و هل :ديلا اع: ناالارهظا|ههقرصت نال (ىوا ساللاوأ

 ىاحدسألا رفا الا ىنيعلاكمريغو ريونتل |!قهيلعىرو ةبادهلا فكك را نوهت

 عاج الانامهتدب هن ىذقن ج هلا راخرخ الاو سلا فامهدحأ ناك اذاهناىوا معلا حرش

 ىلعملارداون نع سان> الا ق طاخل |لقتو رحل نعش الاه وضقي هنا فسوي أ نعىوروا

 ىهف يرسلا ىفاناكن افي رمسلا بك ارلىب هذاهانعداميدررخ ”الاو يرسلا فايهدح ا ةءأد ىلع نالجرا

 ةناورلار هاظىفةيادلاناسان>الاو ىوا_علعأ امش ىفدز ”ةامرعف ىلثلا يشل !لاقناغصن امهنب

 0 امهدحأ ناكولو ىهتن ارداوذلا باور ىلع ناد ءافشل واوا سم اكن او نيغصت امهندبأ
 قلع ا دعاقامهدحأ طاس ىفاعزانتولوىلوا كساملانوكمن ا تش اولاد اهماحلب 0 لاوابمت ذياتلعتمأ

 عود 40 3 دمي عال انهو امهريغدي ىفابنا لات>الاهبامه مال ثمحاب.فاعزانتوراد ف نيسلاج تنلللاو 0 1 اناك اذاام فالخت هءلعنمسل لاحاناكاذا|ذكوءا اضقلا قب رطنالد ءاقصت امهتيوهفهنقلعتمرت الاو هيلع
 اذى كل 060 لب ىجش ظفلالبةريخذلا اوزعمدي ادا ىلعء-رشىف هرك ذ شا اقلب انه ىتمعلا# ذامنا لعاو ىمع

 ل فرممتلااسمف فرصتملاو ه لحن بحاص نالف ىلوالااما (ريغلان مقحاهلود) ددرتر بع ن* دم مزج
 ق اجرا. 0 اهدعرع واهم فذ رتاوا,منذباك_هرخ" الإ اذاك از مهتم دح او ناكو ةنمفةعاج ىعدااذ كذا ادعم
 0 ىد لايم اعراب | ىد .ءانبلا نآل لمتسلاوه عوذجلا بح اصناف ةينانل موا هلديال هنا اهدع نمالامبندب ىهفا
 ناكر 3 امهر نالاثالث خامتنادعبةلقل الو ةرثكسل ارم" هع : الو امهم وهف عوذج هثالث امهنء لكل ن اكولوةداع عوذملل الأ
 كك ا ف طن ا ثالئام_هدحالولو باصنلاك ىالثلاراصف تالثلا نوديابل اعل صيصال كل ذو قلل ند طا
 لإ : 1 2 نيعذجلاوا عدلا بحا دلو امهندب هنا مامالا ن ءىورو +الثل حاساو قولك |نودرع ”للوأ

 فانه زب ا يا ابحاصا امئاماناةندملاب تن اذاالا قاتشسؤززال هيو دس مالا نال علقلابريؤيالف عضولا ١>

 ل جدع لفرع الانو و عر اصتالا الف ةثلاثلاامأو امس,مدب قو دع عاصم رحالا و دعد  امهدحالو وذحلا
 53 طئاهر ب الخادم | ىرخملا ىف لاق ميس 2اولاذلابف دقي ى هك ىفاشام_ منا ىلعل دب

 فز انو َ تاوورار - ىودقغ ناك اذااقوأا-> ىف دمرتاطلا فذج قاس الاق كوعاذ ا!يرضٍبانزم وذح ف دج

 هن ا رئاطلااحانجو ةزمفسلا ف اذ ىه«هنمو ىعحالا لاق هفاح لاه حانحد درب ةناكراطا ذاهّسأرف
 تعب كتر اق | هلوق) ىردوخلا حاس ات وصف ناتغااعجلاذلاو لادلاب ةنمفسلا فاذحمديردنالاق افاذ-
 3 0 هع عودخلا ب>افف هإوق) ىيعرثك |امهدحأ لام ناكناوابوتساامذ لمئاولف (قحارجت ا بحاصف

 ثاطوويب ريؤبالهنكل عوذجلا بحاصل طئاسل ا ناكوأ اهب قدس: ل ىراوبوأ ىواره هيلع هل ناكن اف (ىلوأ

 حا ( بحاصلب ىوارأ! ب-اص هي ص:ةالو هصنامةيناختا ن ءردلاىق كذو ىنيع ىراوبلاو ىوارملاعف دب

 |: لع عضوت ىتلارصحما ىراوبلاو عوذجلا ىلع عضوت تابشخ ىوا 2 ىحشا ثم دحاولاعذحلا

 نءعردةراحاو عب و وفعو خص الوع ارباب طقس الاب دعت تعضو وذج عفري هملاطماقح (هل مت

 ناكفاعماشامهئار هاميلا نال فرصت اذرخ هلا انك ثيحإ (قحأ لاصتالا بح اصف هلوق) 0
 ىدملا فرصت ىف هيف عزان تناك اذاامأو هاو عد هبحج رغ رثذرخ للان م اكلم قسأل ذادصت الا. تحاص

 لادت اهيديرب (2الاصت الايدار 1او هلوق) ا دش اماعاذك لاصت الا م>اص نم قحأوههديو هيلع

 لمشلل هقالطا ىلع نما قبو (هديىهفرطهلوق) ريونتلا فاكريةعمريغةقزالملا لاصت اف عب رثلا

 35 انا



 (ندعملا خف نم ثلاثلا ءزجلا) 1
 كرر تت ببي :
 ا لا ىلع رت: لا ريمضلا دوعب لوالا ىلعف ثدن لاو اريك دتلا,لعفل لآ رقين المسح (حرئالو هلود) خا 2 ب

 ودب نوكيعجرتلانال(دورشلاددعتدازبهاوق) ىلا امأاذ هلا ىوعدلا لع دوع ىناثلا لعو ا 0 ا

 لب در ارض رخ الا ىلءامهدحأ ع رثن الاضراعت اذان ريخلاناانلق كل ذلو للعلا ىفةرثكمال ةلعلا ف 7 20 ٠ ىلإر

 ١ ال ل رفا عرتي وح لو هل عقلا لصد لو ..ربلاصتالاوهو هنفةحماىنعمدك ًاييدرامع

 ا توا ودلع هلل هنا لوسرم لاش حن م هيق و2 !اةدابز روهظاذ ا !!ىلع نحب 1 1 ناو ا 1

 ىذلاهحولا ىلع سو هيلعهللا ىصودللال ودرب لام“ الا ىنعمدب ىوقَد هنال هناقت أو هطيصض ن_سحو ا كياي لوو

 قةوق لد ىرخأة نا انامهادحا ج رتثالامهثدي ةضرا + فو ان اناث ."الا كل ز كو لمقتل انانملا لصو الج( ىف ير و

 هي ةرامناانفرعف سامقلابنيرختادحأ جرتسالكل ذكو ل ومرح" الاو رسسغم صن هناو هوة نعم كر

 ناسبلاةياغ كل ا حرا ا اوكا امربءادتبا ملل هل طص الاموه عجرتلا
 ةلادعلايدار 1 سلف ملا ةلادعلاةرثكبىرخالا ىلع رتتال نعت ا|ىدح | ناددأرم (مهتادعو هلود)

 دنعو هلوق) نيشسلا ل دعال ىضق.كل امد :ءو هلوةوهو كلذ ىلع ءلدنامد- مالك قى أن سواهلصأ

 ىنالرصاعم مث لابد تع ىعازوالاو جىنمع ةكلاملا ضعي ومدقلا قىفاشلا به ذموهو(حلا ىازوالا رح دلير هنا الم

 دحالذااهتدابزب 2 -رئالذةلادعلا لصالةربعلا انلق (نيتنملا ل دعال ىذق.كلامدنعو هلوق) هفشح 07 اهب تايلر ..

 هلاسف فصنلا قدحأ هعزانبال لكلا ىدمنال 1 ال قاسلاو اهعر لو اللف هلوق) ةيلدعأ الل هدم متقارب عل

 عابرالا ةثالث لكلا عدم إذ امرا نيتشر الاف صنا |ىقاهوتعزان نمت وتس م ةعزانمربغنم 0 1

 (انالثا امهتدم رادلا مس 2:الاقو هلود) ةعرانلاق ار طب ةغتح ىأدةعاذ 0 رلا فصن :لاىعدلو ع كت ا ماير. اها
 م 3 ذا

 عبجلا ب>اصق#' الث ىلا لوعتو نينثان هتاف افصتو الك ةلئسملا ف نال ةبراضا اولوعلاقيرطب 8 نإ 0 فسنلا

 قدرطت مق ,امةعبراةعسقلا عارزا نا لعاو دحاو مهسي فصنلا بح اصو نتجه 4- ةح لكي برضت ه/ _ ير ,.. هك 00

 "ةقر  (كاز - كى
 ىجل :لاهطس[كمسكعو امهدنع لوعلاو هدنع ةعزانملا قيرطبو اعاجحا ةعزانملا قب رطيواعاسج الوعلا 3

 ةزدب هيقعقجاهنال ه.حاصديب ناكئىذلاوهو (* اضقلاهحو ىلعاهفصن هلوق) ر هلا ىفهماتو ىننعلاو 0 00 لكل

 (ءاضقلاهجو ىلءالاهغصنو هلوق) ر رردكلذي هل ىضقمف ىلوأ يراذلا ةندب وددلا ىذةسبو جراخلا 0 ارا 0
2 3 -- 

 وهو هلوق فزرابلاريمضلاور رده. ىف كرتيف ىوعدال: ءاشةالو هعدب لهمحاص ناله ديب ناكىذلاو هوأأ (: بأ م (ةيزووا 0

 ةرف الوره ناى ا 0 قرف الورهاظلاةداهمشل( هذ راتاهنس قف او نأ دق هلوذ) انش لكلا ىعدمل عج رمد ب ناك ىذلا ملعب ال / (ةخبرإن 1
 0001 1 داس جال نا ا 5

 تناكناامهواامهدحأديفتناكنادءلاىذلا ببي ثمح مر ,انريغنمجباستنلا قىوعدلا تناك ل را
 ناهربلابةنيبلا لب وأ لريعشلا فنصملارك ذو (ةنيبلا جيران ىا هلوح) ىليزكان دب قوامه داق

 اراصف ناخمراتلا طقسرءالا لكشأ اىلهنال رخالا نمىلو ,سدلامهدحانال .(امهلفهلوق) انش
 فنصلالوةىقالطالادببقتل عج كار دراقلا مسا (ناحراشىعدااذا اذه هلوق) ىتيءاشرؤبلامهتاك

 اذ_هىك اد.وذو ناحر ان ىدااذائينعرالادح أ قذاو ل واسبنس لكم !ناامهلاهب ىذهءامتاىأامه لق

 نانراتلافاتتعلول تحرر اكل فالتحخا مزة: نيذراتلادحان ا

 ديلا ىذتقو قذاو ناو هلوق) نذير الا قفاو نان لكش ل م/ناواضأ امهلاهب ىضقيادحاواخراتاخرا ازوس جدا 3 0 0

 ةيانعلاىاكنبجر اخاف ىنعب (نيدقولاةبادلان فلاخ ناو هلوق) انش مصالا ففلاخوا( لكشاوأ 1 اير ىال
 تدكروهظا | 11 تالطي هلوك) انتيش طع ال ذكناملا موهفع : رصتوهفدد ىوذاناكو لام هلدمو ا كلير ير. قولا

 نيحراخاناكح ناامهتداهع ىضقب لب نالطمب .الامسبناعصالاوءدي ف تناكنمدي قرت ن يقي رف ا تيرا
 وهو (ماطوسملاةوهلوق) ىنعدنلاىذل اهيبىذةبامهدحادب قتناكن اوامهديأتناكوا اعملو 0
 هذهو نمتقولا ريغ ىلع تناك اذا ةوةلكشمةيادلان تناك اذاام نيل صفلانداراو ةيانعلا ىناك ع حالا ا

 نيؤصنامهندباسم قال الكشمةمادلا ن نس ناك اذا اق هناد دن عاج ءالارن :|ىردرااهغل نعتيأورلا

 ةياتع



 ( ( نك .هالنم ىلع)

 هتاف هل كلم اراود بش موت 2 اودلولاا د ناوا هدنعىوثلا|ل اه مسنوأ هدنع تيت ةبادلاهذها

 ولامأ مالا ىفاعزانملاذابراسملا ىلع مددقي و جاتن :لا ىوعد ىف هل ىضقياتادملااذ نالعاوهل دفا

 تعمم لال اهب نا يد رح مدع ؛ال هراقاهدلو وجات ا اهعاودبشو قلطملا كلما ف ابفاعز 4

 تلو 7 : بحاص مالكي ءلدب اك لدم لا لمدس ىل !ءدملا ىذو جراختا ن 1 كلم دا

 ب 5 6 ذوأ ناكل لموستلاةرامع 311, امفيتاض كل انوار هسا انى نعاندش لعن اذهورردلا

 (بر كر 0 1 56 ديلا عج ل فهو جراخا هنري هيلع تلدام ل السل لق ىبتا

 0 كل 77 ةيراعلاو 0 نهرلاوأ ةراح اول دم دولاوأ تاسعا لعند ءلاىذ ىلع جراذحا عدرا ااذهو ىنمعمل وا

 مير خو 3 م1 0 ل |لاقو ةياودف كمأع ا جيراخملا ىدااذاام ًاناهوضوأ

 لهب كفل يأ | .رقوانتسلا ردح قبسأ انتو راما: االا ىدير لاو يالا كام يعدي تالا«
 0 00 0 000 | 520 ىلعج راخا هند "500 ةننب تح رئاذاو ةقرسلاك اهوخوأ

 كي 0/0 أ كلا نالىلوالا قب رطلابدبلا ىذريغ نمءا ارا لويز هج كحل رت انعأ انةريخذلا نع

 0 ةناع كلفني 0 عرش الاو كلما لعامصهدحأن ,هربوأو انش ءارمثلابدمقملا كلما 0 ا 7

 0 طحلب 0 مي, ]|| تلاثماقأ تديلاتاصا اتتلادىذق و نيجراخ نيب ىو عدلا تناكولا ذكو ناك امهمأ ىلوأ باتل
 ا 0 هنو كلذكو ةمضقل اما طر م ثلاثلا نالديلاوذ اهد.عب نأ الا هل ىذقب جاتتلاىل 0

 جنم 0 رز ل ل | |ةلزنع هنال 0 الاءان غلا ضقت و لبقت جاتنلا ىل | اعهت ملا ماقأ اذا قلطملا كلل ان هملع ىضقملا

 اذكو (ةينطقلا تايم ِ |جسنك ٠ هلو نبع جاتتلا ىنعمىفهنال(رركال كلم سدس ىلءوأ هلوق) ةيادها

 ىازلاريدشتو نيتلموملا يعل .كصو ءارلا نوكسو مبلل رسكب ىزعر او ىعىرع لاو فوخا

 ىناولا نءانكش هءءؤرلا هش 2 |هنم ليو زعاارهظ نم عشا ىذلا ف.قتلا ارعشلا لالا رصقو ةمهملا

 مي ناو ا ىلءفاذاهناىرهوعلل ا م

 7 ديلي ناب 3 اذههلو) ىبت ازعرهل ه.5فلالا فد دقو مملا تحد تدد ناو ل دع ىف نع ازعرم ىلع

 )ع اور كمر 3 6 ناهرعلا لع ةئالث لت اة لعح نم ا زن رالاعس ىنمعلا ىف ؟امهقلانعالو (هءدرالا نئانلا عج نازك

 00 ا 1 01 0 كاازيشلاهن .لءهمن كسب 55 : كلة وجا هوتت لك هديا تمر كمال ك1 ىلعو+ جاتنلا ىلع :

 ىلا ل م نأقتو. 4و ةطنحل |ةعارزو 0 0 ( ماركتس ناكن اهنال هلود)

 جا 5 رص هنعلودعلاو هلص) : ااوههتسءاضقلا ن َن ران برا ل ل هر ىذق موملع لكس أ نافةريخا لهأ
 .٠ (كر و عجم

 ىذه رج كدي ل وهو ريخملابس ام لا ةلرت نكيلو ٍثاذ سايقلا ىض“ ا لصالاوه هتنسءاضقلانال هلوقوررد
 0 0 7 دار 3 3 ماقأوهدن تحت هتقانا مناة ندب ب راخلا ماقأ مدعي ةَق 45| انبدملا ىذل ىذت مال لاو ةالصلا هدلعن|ىورام

 هل/ 9م
 ا 00 ير ا لاو نكي منعدحولا ةربخا لهأ ىلا عمجربهلوقو هدنع تت : هدو انأمخأ هئدب دملاوذ

 . ا 3 ا 7 ىذقي ناملس ىأ ةءاقر ىف ف هياورلاتغ 0 هريخ | لهأ ىلع لكشا اذا كنا دلاةياعقك ةوىليزو

 5 هو 00 / دعل ىلا :رعن ”ايعالر ركام بودحلاو ةطنحلا تناك اناو يراغلل ىضقي صفح ىأ ةياور ىقودنلا ىذل

 باز 17 لك الاةنازخن ارجع : الا تقولا بحاصل هي ىذ ةاخرأن أك ان (ملا خر اتالو هلوق) امن مناث عر زرت مرذلا

 د.لاوذ ىرتشا هنأ كح لعجف اهب للا ناكمال 2 جراغلل نوكيو د2 ني كلا ىذقيد هم دتعو هلوق) |

 | امهفوزوحالل صِمعل ال جلا :الرجالا نع يال 1 !اةلالد ضرقلا نال عابمتضقوون" الانم

 اذكعاج الابرتاب غلا هف قو نيرارقالا ىل !ءاتماقأ ههئاكراصق هعئامل كل ابهتمرارقاءارعش *لا ىلع مادقالا نا

 لالا فال نمعسسل | ن ل زاوج عمار ذعتل عاج الاءارتات ضيقلاو م رشوأو انه

 د 0 امالكىف 7 «ب هرو ضيقلا او رك ذي ملاذا اع صاخمد :عنيةلمسل أ ءاضقل اقديادحلا ن 3 2

 ترأر ٌمىقاكلا نم مل ءايك هفلاضام طوسملاقوةباد ل |ةرامع درو ناد هل رتعل اىفلاق تلو لق

 | ضيقلااوركذ نا ىتعب نيتنسملاب ىضقي دع دنعو لاق ثح حالا مالكل اد أت نوكيا ة. لالّرشلاق



 ئ (نمعملا تف نمثلاشلاءزحا)
 | ةدؤرتا امهنالصاحماو ريل لاق هضمرخ الاولي لو همهجن مالاقلإملا قاتالفنكلاملا|

 | ترأ ناوامه ىلوأ قياسلاةامهدحأ قرسو ابآ ناوطول اقل د ايفان وعلو ارأوأ | ا
 (ىلطملا كلما ىوعدك ف قولا ىوعدناانمدقو ىللوالاىفالةيناشلا 6 د قحالاىىهف طقنامهادحا| :

 ناحرالا نهرباذاام ى مهيناثلاق ق كج ىهف هلو ن فدا رااو# ا اضرات قيسالاو يرانا مدعم د

 0 - رع لعب هنمودمل |ئذ ن ,مءارشلا ىلعانهرب اذا أم ى هىلوالا ودبلا ىذريغوت 0 1 ٍْ
 ُ اهتمءارشلا ىلعانهربواو هلوةوهو ( ب املاردص قرعدق هلوق) امهشىلو أقباسلاةهلوق ىف ةمشدل ةلارعخأ

 1 1 حراشلا» هركذ كد ىلا ىذ لعدوعا هده ىف ريمخلا نال اد اشناهلدببهفصت لكلا
 3 ةشاسلا و ى-أ قسالاها نه ىنضملالوقل فاتتعوه لد داو كح |نايسنالتاقناف (دحاوأ
 ٠ انياوأ نقب لول حج راتلا قالا لجالا نه ىتحأ ىسسالا ناك اسما هنال فلاختال تلق هفصن لكل |
 : ' 0000 0 3 دحاواش ان دا

 لالا

 0 32009 ا ل م هأوقد ا
 رفال

 3 ىلع ن اجرا ا نهربا ذاام

 ىناملاهحولا

 + ١ نس اذهفىوت ار غو أ دبلااذدح اولا كلذ نوكم نان عب ماك الارثاس قتواغالهناف ةدئاف ةدازأ
 ! أادحاواضراتاو ذووق ) رخ ألا لجرلاهنمارمشلا ىعدي ىذل ا ريغ!( رخآل جر نم هلوق) انتقام
 ١ | امه كلمملا ناكاذا اك قمسالل ن ناك يراسل ىنافلتخاوإو امهعثامإك لمان اتش امهنال (ابوتسا
 )ا رصلاىفلاقوهسف ىيعلاعتوام- 1 حيرات قيسناو ام خينوكبهنام أذ را ىنامو دا

 0 ماسي رق تاتي ىف هلاقام ينو قلطلا كلا |ىوعد لق نمهل-_ءجهنا ى ب زلان م بحتلاو
 و وا ك|ملادقاءاوس ىااتلطم ىنعمو ىبتنا قاطمو ة-أ قيسالاوراتلاو كلما ىلعن احراسخما نهرب
 نئغلتءااذااعزارتحاللادحاو هلوق» اقلطم فنصملاهر, ؟ذىذلا» رانا ناش ! ادق اذه ع اا

 قيعلاةرانع لعنردلا ى هناا خيش طن ترآرو عجارب رملق ىلا رالرصتتا ياك رع هعئاتلا

 1 ىلواناك-  طةذامه د اوأ نمر اتاركذو لاقول فاؤملا نال - ءامث ها بيوصتالف هيلعو لاقاهرقاو

 ١" || نوكح نازاو#كلملامدقت ىلع ديال امهدحأ تءقوت نال هريغ ىلع رات بحاص حرتدالذا
 "| تدنا ذاق هةهج نمالا قلتي ال كمل نا ىلعاسقفتا امهنال ادحاو عّئالا تاك اذاام الخ مدقارت الا
  |امينمدحاو لكحنال (انوتساهلوق) رحيدريغا يندم هاو ديوس رات امهدخأ

 3 كم دسفي امددوومشو ىدملارك د نمديال م ىليز هن راتالو قاطمهعئابكالمو ه-عثامل كإملاتش
 ' | (ل.قتاله ناد نعوهلوق) ةيزازبلا نع راو دمار دنا عئابلادب ىف عببملان لل نا هعاب

 عمدتبملان اامفوع 00 0 لو كلا قاط ءىبعاةءاقنمتن كا نال
 | ناكانالانوكمال» ري ]ددعب هيومشو تقو قصخشل تئاذاكلملا ناف عفدلا ىف مم هزم طمع راتلا

 ديقرج اندبام ىتعملاو با ةرادل تناكرل ف الخل ذه لعو لوتس عدلا ىلعدبلاىذةنيو هنهح

 ولو ىلوأ جراخلا ناك اقف امهادحا تخنرأو|امهنم ران ىوتتسارا اروي مولامهت الدملا ىذخي را رن قمسا

 هقلطملاددنعو ةدةوملا مد: :فسوب ىأدتعو هدنععاو 0 ثلاثد.قولوىل وأ ةتقوملاو امهدناف

 اونحلاةدالو ياتتلا (باتتلا هلوق) نا
 |ناةني ماقأل 5 لة لاقل لو هيرومرأ ا شامل ضو [دكلم ف هتدالو ارئاو ترش 51

 عر احلا ق.سدنعفصنتلا,ءاضقلا اوهو مح افق رف
 3 7 1 0- اضقلاوأ

 [ (يئاوةقباستلا لالالا هجر ىلارانأ ةدريغنموأ ديلاىذز "ارش
 3 1 هذ ندهلوق ل ا .انعل | 5 قشهض ارم نا ال كي سادبلا بحاسمريغن دل

 شئ يي لل يي ل تلم ل ل ل ل

 تضر ارا انودنع تدعم ن نمو دع هعضدو



 0 (ني كح مالم ىلع)
 د #1 أ د77

 ناقعرتل اهحوق ةأه ماو تسال امهندب هب ىذقي :وءاوسامهفاضرقو هقدصرخ .الاو اض .ةودمه امهدحأ

 أح الدو مهي ادا ق نايل ا ا |نافىواستلا اناللبق ا

 |مدغن رءدرابع مورا اذا لا | ىناث قروظ اع 3 رب موزالان خج 2 ل|ناءريرقتو هدأ هلا لاو الا

 | اهقامبتنب فم .هنتابكدحل ىأاذ هولاحلا فئاته عدوك امنع محرم] ااوليقتاملا ف عوج !| دم

 ١ قةمفاخف هدي دن لهنا عصالاو: ةيسقلا لقكاعفاوفلتخ :أوهرمض العويشلان ال نومعل )| وحال

 ١ نا ىلع ءانب زو امهدذ وهج الوئام فود اللا 1ع نينا ةماقكراصف ماش |

 ىت> هلوق) ىلب :رعو» 0 :لاورطا عاسج الابزو< ل. ةوهلاف نال ههدنعةزئاهينثالان مدحأوأ | ةمه

 ديف تناكاذااعزارتحالا نيجراخا امهتوكم اندسقو دب ىذ لع نم-رأ اخلادحأ ىأ (امهدحأ ىعدا اذا
 طقفامهادحاتخرأ ناو قساللو هف راثلا قيس الا راتلا ل ىذقي هنافا ملاحة ملاو ا ايها

 قاطمكإءىوعدكه ها ىون راتلا قيس الا امهنيباسبب ىضقب ام مذيأ فتن كناوامه مجرتالف
6 

 ضرقامهدحأ موا مناد كوأ مدقملا عر اتا || تبحاصفاخرأ ناف (امهعمراتالوهلوق) 0

 ناعصالاو مسقياعف مضصتلا فلتاواقافتا مسقيالاعفاذهواروةسا كلما فاّتخاولو هصنام رردلا
 هب ىضقب هنأف هلوق) هأ ئراطلاال نراقملا عو.شل |!لسق نم قا_ةحسالا نالءارشلا عدل لكلا

 ١ قاطملا كلما ىلعةنسلااوماقأواورض> مهن اكل عصف مهكلمن مكلملان وقلم : مالاعانرا مدل

 ديفا دو كلمملادحتااذ|ام ىل-ع لوجه هنال هلأ ن نم قحأ# ارشلان ا نم نآمللاف قس سامىفان.الاذهو

 نك (ىنوأ ءارششلا د دنعو هلوق) ةقفصلاق ب رقت ىو ةلعلادوجولاض أكلذا فنار هاظلاو

 نهرا < ضورقملا نانا .هتسالا هجوو هتشرال 0-5 (ىلوأ ةمهلا ساق ةلاقو

 نهرباذا اعاذببزرتحار ردلا فلاقدملا ىذريغههدارأ (دحاو نمهلوق) ر< هرودال ىنعم كالهلا

 مسس-سلل
 ل لقت محل 5 وجت - ا بم

 | همه نعردلا قلق (عانشت ان نءايعداواو هلوق) رحب طقف امهد-أ خرأن را اذكو ىدعىلو أوه ناك

 . || كلمات امثا ىلا هتجاحم هكلمم نع امد امهنهلكريصن كلمملا فال ا دنءاممال (نيفصت امسهتبي
 ٠ | امهتحاحاستاوامهقاغت انهتو.شهل كلما تامثالا ناحاتحال كامملادحت اذا اعفوءاوس كلذ ىف امه

 | ناكدحاوام+كلمملاو عر اتامهعم ناك اذااعأو ىوقالا مدقب همفوامهسفنال كل! بدس د ْ
 ١ ثدحا|فاتعا مج 1 كاملا ناكح اذاام ف الت دحأ همض هعوانيالت دو ىةالمتو شاعرات أمههمدق ش

 ١ ىعداول هنا ةيزازملا نع رعلا قلقن (ةق) ىليز سن رق نمهنسام ىلع ير اتلا قدس ا

 ٍ 5 1نمةقدصل |عبارلاو هيبأ نمدارملاْلاشلا أو هرهغ ن نمضيقلاو ةمهلارخ اولحر نم مءاربشلا

 / ْ هلقنامطقس ذئنحو كاملا فلتخااذااعف صورغمانهامو داو نمدانعم هلو. تملا قالطا حراشلا

 : هذهو نييناكلا ن نمدضو ام هنوكارماعف عسبلا متجر لوي نأ لئاقلو لاق ثمح ىسدقملان ءىوحلا

 | لكن اقدوقلا ىف امهئاوتسال (ءاوسرهملاو“ ارشلاو هلوف) . ىبهتنا اهم يجرتلا ىشق انه ةدوجومةلعلا
 2 9 0 ا رات قدس ناو* اوسلا ىل_عامهراتواخراوأ اخرون اذااذه ه«.سفذب كا تش ةضو اعمأم :مدحاو
 !ز يتسن اور دس[ وزك اتا هلوق) هدا زرهاوطو سم نعناببلاةياغىلوأ قباس انامهدحأ

 ا ناو* اثناَنُمَ |افصنب عج يوددعلا فصن ىرتشللو جوزلا ىلع هدم فصتودسعلافصتةأر هللق

 ١ هرأ ل ةعقلا لكن حوزلا ىلع عوج لاود.علا فصن ىف سلا لهو ىنع هيلع ةقفصلا قرفت | مسشءاش

 فالذي هولست ردع دنع هته بحتو ص هما كراع نع لع ملاذا ارق امدقتبنيةنسلاب للا

 1 هلوقال ىابز كلاملاةزاحاريغن هريغل اكلم عب والف عسلل لطمم حا مك لا مع ند دحكملا

 || تناكنافارمف ضوعالن ايةدسقم ىهو ةمملا قاطأ ىوق | ناعذأ ادقعو نومضمرب+ ةبملا كصو نومشم ُ

 : دنعالاا هتاثبال ندهرلاو ىب-_عموةروص كاملا تد * ناعكدعهئال نهر ن«ىلوأ ىنه5 ضوعلا طرش

 | 7-3 - اريل هداز ,دانعتسل مللت هفو مارا "



 ريغ نمءارمشلاايعدا ذا امهتدب هيف عزانتملا فصتقي كل ذك لب دمعت خو دل (دبلا ىذ نمىأ هلوق) ى نا

 (نيعملا تف نمثلاشلاءزحلا) 1
 د

 فيتا عاذارزارتح ادق سال نُلادقن ىلعانهرو ىأ (نْدلادقنو هلوق) هملعانهرب رودلاىذ
 | تقوت لو هلوق) ىونالا نود نعل ادقن لعن يتندملا ىدحا تنهرباذاامكرطت ن كل هماعفةوتال
 ١ قأسإكق سال هبىضق ثحامهادحا رات ق.سواتنقؤاذاامعديز رتحا (انقو نيتنملا نمةد>او
 هريغل فالخلا و .ث هاضةقمو ايلا ناس [ك ف سو ىلا دنع سمن الا حا ع نمر اتلار يتعب اذكو
 أ دةقفصلاداتاوهو هبعدي ىذلادقعلا ايرشنالا(نغ ملا لكذحأو وهكرتءاش ناو هلوق) هيفامى أسو
 تانيملا لطمتن ا ىتءذب لبق نافنّمْلا لكذ أب وهدريف لص« لو لكلا الع ىف هتبغر لعأو هملءربغت

 ىقاميع ' ردت مهنا, بح ادحاو تقوىفالاك نيدقعلادراوتةلاصتسالن قر رفلادج ا بذكل

 ةىانع هيةدابشلاهل قلط اتقو ىناءدسدمتع امهنم لكن وكم ناز اف دقعلا سفنباو دوم ليدحاو تقو
 ءاضقب ممسقنا ىتمدقعلاو همفدقعلا مسفن اه فصنلار هيلع ضقمراص هنال (هلكرخ الا ذخأب ا
 ذو (ءاضقلا لق هلكذ خب نادل زو<هناىلاةراشاهلوق) ةيانعدوملودن ددقنال ادوعب الىذاقلا
 ىلع قرفالف :رانعلا قامكح رهاظلا وهو هلرامدغال ها مالسالا يش طوسدم نعال اننم>راشلا ضد

 ءارشلا تنئانال (قباسألف هلوق) هدعبواءاضقلا لبق فصنل الأ نم عاتتمالا وكمت انمي رهاظلا
 قافتالا دام ىطزلا ىف (فسوب ى أ دنع هلوق) رد هررخ الا عفدتاةدحا همف هعزاشسال نعت

 لهتحاو تقول الذ ىف هكلم تدنا هنانتلتسملا للعو ةياتعلام الكنماضأ رهاظلاوهو رحل ىناذكو

 ندربوأو فنصلا و5 مش ىف ىقىنعلا مالكركل ىبتناكشلاس ها ىضقا القدعن وادإ .ةنوكم نارخ الا

 امهادحات خر أوإو هصاو حراشلا هرك ذا د مشي دحاو نمءارعشلا ىلعو عراتلاو كاملا ىلع ناحراخلا
 ةنيلا نالىلوا مبملاد_علاقوىلوا خرؤملا غسووبأ ل اقو ةهينخ نأ ديمغناو تاَمهَق ىرخالان ود

 ىلوا ل مالا كالمو باسك الاو دالوالا هي دتس هنا ىرتالالصالا ن مغلللا لعل دت ىلطملا كلما ىلع

 نوكي ناله مبان اةفينح ىنالو ىلو اناكسف 60 وملا نافسوب ىنالوةعرراتلا نم
 ةراشالا اذه را ودفع( جا دحاو نمءارشلا ابعد ناو هلوق) ها لاقحالا عمت روما جرتنالف مدقا

 نيدراخاناكاذاامث ضورفم هناف مّدعتام قداطب ال ضدقل !ىذلفالاو هلوق نأ. . ىزصملا ىلع ضارتعالا ]ل

 تاحو هللا: نكت لف جراخ عم عزا انتدم اذ ناكض مق امهدحا عمناك اذاف ثلاث دب اعف اعزانت

 فوذحم طرشءاز- روك ذملاءز اذه ناو اقذح فنصملا مالك فنان ,ماضأ حراشلا هيلا اراشأاع

 هزار امرأ ناو فوقي فتصملامالكى روددالا طرشلان او خادحاو نمهارشلاامعدا ناوهربدقت

 فنصملا مالك متن قرهاظلاو كيدتو فلكم ادهو قداس الو مدقت اعف هلوقءجراشل اهردق فولد

 نعرحمأ ا ناك عت داملادسب نأ الاوهو نأمزلا نمىذماعت هض.قةئيدلاب تدب اهنادار ناز وح لاق نأ

 ١ أ 2 دعم لت ماهل ان متنا هس اعملارام- هددال دات ود“ نا. نه ةريخذلا فا ءاكشدساهناالا جبار ءملا

 1 : لوو لقانهرو لان نما ارشلا لك دادي اذواحراخ ن ااه صاحواهدار هاش ناكو ىونأ

 3 | دكا قلطلاترأ ريهد لعين ا ىسدقملاةمالعلازوج و ها دح او هحو ف حجرأ اًكاو هثالثإ اهوحولا

 1 اريعظلا لعج نال او 21 هيلاراصن امن دحأو هو ىو ا ددسلا هنعلةثام ىلعدي ر كلا لددس ىلعولو
 : ةثالثلاهوجولالدارأو لاكشالا لحناف ض .ةاذ امهدحاوا نيجراخ اناكاذاا1 لماش نيعدملا هلل

 دحاوهج وج راخملامدقو ىأ جراخماو هلوةوامه:هد>او خرأوأ ا دحاو خر اناخرأوأ ار فن ملاذاام

 ءارمشلاو هلوق) هنا ارش قدس ىلع دي هنال (امهنمضرقلا ىذلف هلوق) هذرات قسواضرأ اذا امددارأو

 ضقل | ىلع فهود, همها قكلملاو هسفنب كلللاتدشمو نيينا 4 نمةضواعم هنوكل هتوغل (ةبهلا نم قحا

 54 النا دمقم ىعو هشا ق قاطاو ض.ةلاو هو د صلارخ ”الاوعارشلا امهدحأ ىدااذااذكو

 أ د ااذاو ضوعب ةيشاو*ا ارشلاءاوتساو مف لاقر لاق انك نا سوم ةااكواذا وعي

 امهدحا



 1 : ١ (نيكسالنعىلع)
 رحب ة يل ال سملا ف لخادفولا ىو دف فاعسالا ىفكىعدملا ةموصح عفدنتاهن اذ نهربو هوحنوا
 ىوعد عممتالف امأاصةوسل فقاولا نهيصاغلاو عدوملاو نوترملاورجأت ل اهضنام انش رك ذو
 تناكناهصنامفاصخ ارك ذو ىبّتنا ىوعدا اس ىف فرعام ىلع رك ذام ىلعاونهرب اذا مهلع ف قولا
 فقاولا نمار م صغوا فقاولا نمارج أسف ناكو | اهاناهنهروأ اهابافقاولا هعدو ا لجردن قضرالا
 فةاولازارقا ىلعةنلام وقت ى> فداولا ندا هال والحلا ْن وكماللاق فواوال اهنارقموهو

 (2ا عرب هلوق) ىلع زنقيبةىذاك امهادحانال(تاندملاترئاهتهلوق) ىهّدنا ىدوواهل ثراو ةرضحأ
 لحما نالامبلمملارذعتل (اطقس هلوق) رحب مسن مث مالسالا ءادتبا ناك ةعرقلا ثيدح نأبدر

 امهئمدحاو لكى لع ئشالف لوخدلا لق ناك ن اتةجرحال ثدح ا هيندن ىذاسقلا قرفو كارتشالا لمقمال

 نينا هربلا نم لك طوقس ىلعدوعت ةراشالا مسا (امتامح لاحتناك اذا اذه هلوق) ىقملا ةينمنعرخت

 ىذق ىرخالا نود امفادحاتخراولف انو نأ ىرخالا ىلع نيتشيلاى د اهي رتتاممدعل

 اخرؤي لنا (ناتنيبلا لبق اهتومدعب ىوعدلا تناك ناو هلوق) رجلا مالكن معد ام ىلع خرؤلل

 تثدإو تءاحناف دحاو جو ز ناريه ناثربو رهملافصن امهنملك ىلعوامهي ران ىو هاواخرأو أ
 نعرخ د>او بأ تاريمنالا رمناثربو لماكحن |تاريمامهنمدحاو لكن مد رب وامهتمسسنلا

 توملا لمة دلو تء اح تناك ن اف ىأ حلا داوب تءاح ن اف هصالخملا ىت هلوق نمدارملا ن افاخرعغو ةصالألا

 مدع لاكش الا ىن.م نال لك شمدلوب ت*اح نات ةصالخلا ىف هلو5 نأ خالو ىوملا دسلا لوق طقسف
 قداصتبهب كام حاكملا نال ( تةدص نا ىهو هلوق) هدارم تلعدقو توملادعن د|ولاراهةمروصت

 ىلواوه نوكرةامهدحأ ارب لخدوا امهد> | تدي ف تناكح از الااهة.دصت ىلا عجريف نموزلا
 هناةنملارخ الا مهقي نال هدقع قس 1ع لماد اه لوتدلان موأ اهلقن نمهنكت نالاخوق رع الو

 قيدصتلاب مجرتلان اهرهاظ ( هةنيب تقسو |هلود) ىلوا تنملا بحاصفرخ الاتدب قىهو امهدحا

 ىذه واهقي دصتريتع ال هنعر ان قس مل نم تقدصوأ ىتح كل ذك سدو راثلا قيس عجرتلا همر

 فذصاا لاقوافرارقالا م لوحدلا تديلا مث لكلا نم جرا جيرانلا بس نال هضضرام نس نا حلككتلاب
 طقفامهدحا نم حيراتلادوج وب مجرتلا|ماو ىلوان اكل رارق الا ران بس: لنا تق دص نإ ىهو
 امهدحا ناءانررقام لعورعجلا فلاقا ذخوهديىفاسهنوكمدعو رخ"اللاهرارق مدع نيرحأب 2
 ةيزازنلاو هصالخلا قائدا ى ذل أافدد ريخ]لاو اوهدحأ راوامكح هلنرقانملاجاف طقف خراولا

 دوهشل!تقونناالا هلوق) ماديالو رخ"االرارقا نكمل نا مدق طققف خرأ اذاامهدحأ نا لصاحماو
 مدع طرشب لب اعلطم ف اكل | ىبعءاضق نوكمالءاضقلاف لوالاءاضقلا ضةندو هل ىذقمف (اقباساتقو
 تلاوة يرحل ارءاضقلا ىفالا ةفاكحلا ىلع نوكمالءاضقلا هصنو ىرغصلا نءردملا ناك خغرأتلا

 اهاعدا هل موكل نرأ نافانرؤم النا طرتشم حاكذلا ىف نكلو حاكذلاو ءالولاو
 قس راتب وثآ

 ىبت اق اقهسالا را ىفاضأ هب را كلذ طارتشاانمق.سولوالاءاضقلا لطس وهل ىذقي ةناف

 اذاام لع ل م<واغر و: ملاذا ةفاكلا ىلعنو" ,اغتاحاكتلا قءاضقلا ىأ ا حاكتلا ىف ن كلو هلودو
 مدعىفامهئاوتسالهلءاضقلاروصتاالفالاو قيدصتلاو ضرقلاك ع رات اريغوت جرا تنم تحن رت
 نوكفدنلا نمتج راع راتلا قسناق رص( قدسلاهجو ىلعالا راخا هندب لبقتال هلوق) حراتلا

 دحو الن |قردصتلارامتءاطرشفديلادوجو عمربتعبال ب دصتلان الىلوالااضي أ قب دصتتل نم جرا

 أما قاعزاتت نا امنهتا ىبلي زلا فاك لصاماوهانمدق كا مهدح ادب فنوكنال ناو ير ادلا قس

 ناكنافامهراتىوتساوأ اخرون ناو لو اوه ناكمدقاامهدحأ رات ناكو اخرأ ناف ةندملاامأقاو

 أر ا قب دصت ىلا عجربْئ دون ناو ىلواوه ناك هلزتمىلااهاعنوا اهي لودلاكض يقامهدحأ عم



 (نيدملا مت نم ثااغلا# 0

 أرهالن هتقرسوا هنيصغل اقاذا اهف هلع _ءفلاىوعدتاق نافعج
 عفدنتن اس اسقلاف لعفلاهيلع عدب مل هنال لو عمل ل_ءفلاءاندن ين :مقرسلاقاذااعق رهاظ سدلو
 دهمهبلا هذامسابقلات لق قاف د و .ةدهم لوةوه[كهمف ةموصخت
 كحلو قرس ىئامهلانالحت هماعل ءفلا ىو ءدمدعل بصغو ق قرس : نم لك ىف عفدنت 0 م

 11د قوه ىذا ةنارعاعل اوهتبلا لعافلا ىدتس لل ءفلا و دنا ناسعسالا هحاو

 ىعدملالأقناوهلوق) هفشك نءزرتالف هيف دحالهنال ىصغ لاقاذاام فالذ ه.أ هقفش هنعددلل
 ديلاوذ هعفدف بئاغلا ةهج نم سدس كلما ىعدا ىعدملا ناةلّسملا» ده ل صاح (ملانالف ن م هتعتبا

 0 د ملف هناهج ن نمدملا ىذىلااهوصو نوكمف ىئاغال همف كلملانا ىلعاقفت ادقف سنا اغلا ٠ 5 هدي نأن

 اا هةةلمب تلذ ”اهنالهضم#ب 1 نادل هموصحت لي هد

 لاقدرارقأ تئاغلا ىلعءاضق نوكمال ىتحمملا ملستلا ىضاقلا 0 ًادال هنم هتارسش قدسلاوذ هقول

 او لورقمريغربغلا ىلغمرارقا نال بالو ىلا لاقىاي زل لاسحتلا ىلعهقسو ةمسع ىهورلا ف
 اذهنادلاوذمعزو هملح ..هرنو باغلانالف هن مهصغ هنأ ىعد اولق دم ةبتسعلاا ارشلاىوعدنا

 ىوعد ب صغلاىوعدن اكرم ناكولو ز- راءالذادملاناا مهقفاو عا نعهعدوابئاغلا ْ

 هينعدوا هلوق) ةيراز“ ايلا نءهخرشو رب وذتانا سا اغلا كلذ عادب اد ملا ىذم عزب عقدنتال ةقرس

 داس ايدمقو هلوقب تدنتالةلكولا نالمربغو ردةفبالن عفدذتإ لد .كوولف هسفدب ىأ (كلذن . الد

 لاك

 جارباقهداز ىزع هسقعتو ىلع 1

 000000 ابا سلو: روشان انالق. نمءارقنل !ىعداوا هبال بنأ اغلا

 يدم فيل ىعدإل# ىرغس ىناسألا ساما ىلا لهءعفدىل هيلع ىعدملا لاق (عورف 0 هبزازنلا

 هلوهلوق ن :مدأ راو ردل ا قانك ترابا قءماقورلعلا لعىعدملا فل هلورردتاتبلا ىلععادنالا

 ىدملا هفدصب لو هنأ ”|نءزعوهوحتو عادبالابعفدلا ىعداذا لع دلل ىأ لع لا ىلع ىدملا فيل

 0 ا

5 1 
 انا 000 يبغا اةهرعأ سنسد" 3 ال 1 ليف

 كلذاك ذا اذااما هك رات الو كلمملا بد ساركذ. لوا طم( اك ام هلا امعزن لكو هلوق) دّدعَملالمةدحاولا

 طقذامهدحأ : نهربولذا ناهريأ ايدق 9 (رخآ لجر دي قام ىلعانهربو هلوق) ىوج همكح ىقأسف

 ناو هلءاضقلابدب اذرانص هل ىذقملا نال لكلابهل ىضقي ون * الاجر اخلان ,هربواق لكلابهل ىذق هنأف

 املس لح ناقدملا تحاص ف احا: هرب لولو هملعوش" ا لام هس مسن هع ديد تدارك
 ىذقاعمج امه لكن ناواهن ىذقب كلذ دعب ةندمل اماقأول ىتح قاقحتسا ءاضق ال كرت ءاضق هدب ىف كرت

 هلوة) رح هيلعارضقمراص نال لبقت الهكلم هنا ةنيملا هلا بحاص ماقأ اذاد دعب مثنيفصت اميثدن هب
 درا مدع لوسرملا | مب + |نيلحر نان طلاق :رط نب ميم ثد دو امهيواس دل( فصتلا ليدس ىلع

 قاملدقلا اذه نمورعلاىف لاق نيفصنامهندب اهبىضقف ةنيملاامهنمدحاو لكماقأ ةقانف ةاوهيلع
 ةينلا قمنا هرهاظوام,: :ديوهف ةعب دور الاوب صفق امهدم > | ل>ردب دمع ىلع هذ دباماقا ةمملا

 ليلق دعب فنصملا دش فاما ىمدقلان عى لعن اننلو كاذك سلو ىيصلا د

 لمثوابوساةعب دولا ىلعرخ" الاوبصغلا ىلع نيجراخلادحأ نهرب وأو 1ر3 م قا سام فارأو ىبتنا
 لفن نءوهو فصنلافةو لكل نيفصنر اقعا اي ىضقي هناق ثلاثدب ق ناهد ف هولا عدا اذاامهدالطا

 نالق عدوم هنايد 0 0 دوز وانيق كفو ىلا ةاردتاوا التر ابنعإب نمل
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 ا (ن كح .مالثم ىلع

 هلرذ) لكألاةنازن ندر ةفوصخخالخ لكس ناوامصخت ناك لغلا لع فل نات ىضاقلا فلسا
 هندبلاىلاة_>احالق طفح دي هدب نأ نييثق هريغل كلان رقادملا اذزاههحو )0 ىليل ىنا نال اقالحت

 : رار زيمر عندما لعاقحت سماح لوح ناديرسرا رئي ومدي ر هاا انهت وا سوقا اوكا

 ْ هع“ اوعارلا مضو ةدحوملاءاملا نوكسو ةهعملانيشلا مضي (ةمريش نيا لاقوهلوق) هب ا عرار ةالاتامث الال '

 ا جرت ةكوفر ةقوكل اءاهقف دحأ ليفطلا نءاةدحو ا ءأم ءلاديد.شةوداصلا مهن ةبيصنمللا دسعا

 ْ كلااتوس نأ * ثول ته ىطتقم نا تاوحاو هاضر ريغب هريغكإم ىف 'ئثلاخداةيالودحال ى سدلذا

 || ىلا ةأرملا لعب لم .كح واكد بف صخوهو هسفن نع هموصنلا عقدو تش الخ هسف ةموصخ او تئاغالا

 أر ضصرلامقالطلا وقوي مالو ابنعلبك ولاديرمعقل لب ةناهئاق قالطل | ىلعةنيملا تماقأ اذا| اهحوز

 1 انو رعم ناكن او هلوق) د درا ا ىفوراتخاو لمد هنو (مافسوو ألاقوهلوق) دب ةيانع اغلا

 ٍْ 0 :.ناداراو كلال'ءاحاذاىّتحدو هشلا هلعدهش وود“ :ءهعدوو هنأ: نأ هدعاو وداملا نع

 ١ هلوق) ىبوتناهريغقح لاطب ال لات ةموصخلا هنع عف دية هدنعهءدواانالف نا ىلع ةحئاديلاوذ يقي

 | ىدملا نكم نيعممملا هلاحا ام هنالو ىعدملا اًذهوه عدوملان وكي نا لاهت>ال (مهتداهش لمقبال ىضاقلاف
 ا ق.سامدهجو (دعدن دع ةموصخلا عفدنت الهلو5) ةيانعىعدملار رذتل ةموصخلا تعفدناولف هعاشا

 ْ لهلاقف من لاق انالف قرعت لجرلاةدهنام سو 4 2 هللا لص هللا لور نءئورام لع شع رسم اج

 ا ههحو (هنعةموصخا عفدنت ةفينح ىأ دنعو هلوق ) هل ار :الاذا لاف اللاققف همسنو هع»ا فرعت

 ا ناانيقولع ءلل ههوجودوهشأ |هق "رع تح هريغ هه> ن ه هن |!تاصونععلا نا هتنيسب تنثا هملع دما نا

 || هفرعملا لعلد تيد او دوك ةلاوخو . ةمورصتت لي تسل دب نااهداهشلا تدافأت عدا ؛اريغ عدوملا

 أن نك | مامالا بهدف حجر ردبادفاك رهاظو هد ةرازعه_حدخ ىمل ثدح هسفنب رضأ ىذلا اوه دم او

 اعف وهاعاد# نس و امبنن فالتخالا لحموارت [لاق دهم ل وق ىلع ةمئالا لد : وعت هب زازيلا نعريل ىف

 1 لوه ن نمداعداولام اده-وب هفر ءد ال اق ن 5-5 نيا هاعدااذأ

 ا نا مخ طرم# هو 4 هاب هقرعت دوهشأ ناتو دلوقت هردلا فا خاضرأ بسنلاو مسالة ف رعم طرتشم دهحو

 ْ ىم قرسهلود) ىو كلذ لعد ئاهنا همذ (روص سا .نال هلوق) اضيأ سسنلاو مسالا فرعم

 ا هان |كينءدو !ىعدملا ل اقول ه.لع لعق ىوءددارم او لمع ةقرمدلاو بصغلار تل (ماهتصغو ا

 ْ ئوغد نوكلال حرش كد, قو يل مىعدملا لاقولو عفددتالانركذ ذاك دملاوذ نهربو كنمهتيرتشاوا/

 ١ (ةموصخلا عفدنتال هلوق) ةيزازملا نعرتعر وك ذملا قب رطلاب عادبالا لع نهربول عفدتتف بصغلا

 |١ نو 5ك[ مرر هدي ناناقرتعمراصءارش لاو اوعدي هنالىلوالا ف يدا ناهرس ىضاقلا ىضقف ىنعي

 |ىوءدفالخم' هديب .ال هيلع لعقلا ىو ءدبامدخر اصاغعاهنالدثلا لاو هنا لا فا ذكو مصخخ نانافرتعم

 ْ تا اريضحول ءاضقلادعب ودملا ىذرعغ ىلعهاو ءومدال ىد>هديراستعاب 4 فق : هناف ىلطا | كالا ا

 : اهرغوررد طقف دمأ| ىذ ىلع ىذقام و هبلعاضةمرصمل هنال هتنمسلسقت كلذ لعةنب ماقأوا
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 الزب. |
 د ْ لاقالةدح ”الا قدصم ال هنافآةلاو<لايرمغ ةهذىلا هت مذ نم نيدلا لودت ىعدااذا كة تحتالا ق همر

 رخال 7 "وعما عدلا اهركنا ىتلاةظفاحمادملا تايثالا_ممالخ ثلا فدو هعمري وهو ةنديلانهسفثار ا اش 7

 . ا ع تم مصخ نو دي ب اغلا كلا | تاب او بئاغلل كلملاهتتدمب تدئاا هبال (نهرعناو ه-هموصخ نه

 7 ١ تسمي نأ ديرب بد رغما ارمسهعفدي وهريغلامامصغمل أر .دق هنا ىنعشلا اك ههجو (عفدنتال ل. ىلا

 : ٠ْ 4 جولابةفرعملا نال هذ :رعنال جر هعدو|ل اقول امةلْزْمع راصف نيعم ىلا هلاحأ ام هنا نم ىفانلا هجولا نم

 58 ْ تنئادقو مصخت سيل هنا تدي نأهم رلعاعا امان اق رعت ىعدملا مصخ فب رعت دسلا ىذ ىلع سلو ةماعلا

 / أ هحولاةفر ناسك شوا فما ناكر لصف ىبتنا م هجلاوهو اعاجا ةداهشلا لقت

 : ادع طرشو هه> و4- ةرعندوهشلا لاقو لاقي ن اباوصلاو خاسنلا نمي رئاضر أ ههجو هتقر م

 هل 0 نم

 0 سا 0



 ىلا هءاع ىعدملا جاتالو ناهريلاببلاطا اوه جراا نا نم فرع ام هنمدءالو ىدملان اهرب فندملا .

 ةندملا ىعدملا نم ءاطف هركن أف هلع عدلا ادب قاعف قطا اكلملا عدا ا ىعدملاناهاصاحو هلبق عفدلاا |

 ةئدبلابو هتمزرامدخ بصتش هيلع ىعدملاف ةمذلا هلععو نيدلا ىف ىوعدلا عقت ةكلاه تناك اذاوهدد ا

 نا ةذيبلا ةماقاب ةموصخملاعفدنتالف هرلعل عفل!ىوعدرامتعا, عدلا هدحتراصدللا اذ نالءربغوأأ|

 ىدملانييبلاواف (ةموصخملا عفدنتالهلوق ) فسوب نأ د ن- لبصفتلا نمىأ.سام ةلباسقمىف |
 1 توت فت ونوم عظمي توج وم تي سمج عسب سم ص صح سس ب ل ل ب ب بجلا

 مفلس

 (نيعملا تف نم تلال ل ا

 ىدملادب قىأ (هدب ىناننع ىذا نمباوج هلوذ) هيانعدصقلا ثم> نهال قرفلا حمدا

 لاقو تئاغلا نالق نمهءارمش ىداول هنا لصفلا رخآى اس امعزارتحالل !ةلطماكلمىعداىأ هماع
 انذاقاطماكلم ىعدملاهاعدااذا فالخلا ل هاقا فنا ةسالد عقدتت اهنا ب ئاغلانالف هشعدؤادءلاوذ

 نا فالخلاامئاواهدعبو | ةنيبلا ةماقا لبق نوك.ن انين ىوعدلا دع عذدلا لو. ىف قرفال هنا لءامم
 لودقلاو هازل ا ىف هاد ىرح وهدعبال ءاضقلا لمق ل_ةءاسغا لمة كو دعن و ءاضقلا لمق لمقد له عقدلا

 ىنعبركذي لو هلوق نمر قدرك ذامامأ و هاشالا ىقىرح هءاعو اسقلطم لقب لمدو ردعلا فامهعمتو

 دا طرتش ملهنالرطت هنقف عفدلا ىلع نهربو رك ذاع هءاعىعدملا هعفد تح ىضاقل ا ضقر رفاهماقاق
 هلوق ىوس لقن ىلا هضدنتس ل هنال [صريغ هنمددالو هلوقق ةنيملا ىعدم ا ةماقا عفدلا لو.قلانتْعأ نم
 عفدلا ىلا باتحالو هلوق اذكو ذامهنمدافت_س الذان انه ريلا بلاطملاوه ب راخلا نا نم فرعا

 هلق عفدلا ةعصفاسبال نكلا ةئيبلا ةماقادعب نوكماغتا عفدلا ىلارارطخالا نا ثح نه !م هلق
 اهعاعسهن 5 عنتماذكف عقدلادعب هندملانءاضقل ١ ىداقلا ىلع عنتع كف هااراوضم ريغ ناكنا 5

 ناكولفملاق هناةراشالارهاظو راقعلاو لوقا لعش (ئثلا اذهدهلوة) ىنذالاكمدعباهبءاضقلاو

 نيعلا تناكول ىنمثلالاقو ري نكعال نيدلا عادي او هءلعنيدلا ىعدي هنالةموصخملا عفدذت) اكلاه
 رهاظبامتخبصتن امنادسلاوذو نيعلا ف ىوعدلا عقتاهمايق دنءهنالةموصخملا عفدنتال ةكللاه

 هلوق) فرصتي ى,:اهنعةموصخلالوحت" الف ه ريغل هتمذ قام نازعش العدو ه دن ناك هنا ىلع

 عادبالا ىعدااذا كلداك' لب كلذكس دلو لكلا ىف عادبالا ىوعدعفدلل طرتش هناهرهاظ (ه.نعدوأ

 زييقلارذعتل لكلا ف تعفدنا ب ئاغلا نالفةعيدو فصنلاو ىلفصنلا لاق نان نهربو فصنلا ىف
 عفدنت هفرعأال ل-جر هينعدوا لاقولف هعءابهن.عةنانالف هلوقندانأو لاق راردخالا نعرمملا ىفاك

 ملا عف دنت هسكحعوأ نءءادهشو لوهن نمءاعداولف ةداهمشلاو عقدلا فبئاغلا نمت نمددالو
 ةسؤلاهو> ولا هذ هىف رصحتت هن ارك ذام ىلع عفدلا ىوعد ف ف: صل اراصتقارهالظ (هتلصغو اهلوق)
 ةدتاهناف هظفحي بئاغلانالف ىناكوئذلااذه ىوءدلا باوج ىف لاقول امد-:م لد كلذكس داو

 لاقوأ ةصالخلا نءاضم.أ هفاكرادف عازنلا ن اكن أب اهمف ىننكسأ لاقولامهنمو طوسدملا نعردهل ا ىناك
 نامت |ىلاةريخالاةثالكاو ةنامالا ىلا ناع> رب نالوالاو هتد> وف هنم لضوا هتدخأوأ هنم هتورس
 ضرالاهذهلاق نان ةيزازنلا فاك ةعرازملا ىوعداعب ق4: و ةنامالاىلافالاو ةريخالا قدوش لنا
 ةسمدك تدم«امتا ىنع ىناثلاب ةةخارسفت ناىلوالاف ةعرازم بءاغلا نالفىلااهعفدا بف عزان لا

 رشعدحا تغلي د قاهنا ن متلعاا هجوأ هج ارق نالالء العلل لاوقأ ة جاف نالىوعدلا بك
 مالكح اذه ىسدقالو ةرشعلا ىلع دي زئالدعبدولاوا ةراحالاب هعرازاا قاما نمذي زازبلا نام ىلعو

 رارقاوأ ىضاقلا لعوأ ةندب تناك هاوسلاقام ىلع ةحدوجو ناهريلاههدارع (نهريو هلوق) ع.جاريلف
 ءاضقائنامز ف زو<نملوة ىلعاذه نوب نا ىجش ىسد#ملا ةمالعلا لاق ةصالخلا نر دما
 محىأ (ىدملاةموصخ تعفدهلوق) ىوج ىأتبالد#لوق نمهوراتعخاام ىلعو هلع ىضاقلا
 بصغلاك هيلع عقلا يدا اذاامفالخ ةموصخت دي تسلهدب نا هتننس ثدث |هنالاهعذ دب ىضاقلا

 قالطالاتىوج لمح ناو رعمو احناصديلاوذ ناكءاوسىأ (اتلطم هلوق) ىاي ز دلل تسدانيعلا



 ا (نيكسمالنم ىلع)

 ادهائرهاظلا ناكف ةداعزاهحلا.قأتاسبمال (حلاةأرملا ىلا عفدم هلوق) ةنازخلا نعءاف ايست
 امهنو لق ,ر ريتعيف قاسلا ق ضراع مالو هرهاظ هب لطف بو زادي رهاظ نمىوقأوهوامل
 اهمال بورلا ثراول لكم لان اكوةدعلاءاض ةنادعب وزلا تامو ضرما ىناهقاطاذا معزارتحالل ن مجوز
 ثرت|مال ةفينح ىنأ لوق ىنةأر إل لكسشملا ناك ةدعااءاضقن ا لبق تامناو دراسمل قس ةسنجأ تراص
 هلةئامنا لعب ةنمو يناس ن عر قالطلا لبق جوزلاتامولامةلزنعاذ_هناكف ةيدنجا نك مف
 هلود) هةالطا ىلع سدل ىبت امهر وم ماعم ةئرولا مامغلءاوستوملاو قالطلا نا نهةبادملا نع موضع
 دوو لحنا فاغت ا يوزلا ةئئرول لك_ملافام توم دعب ناكولو (هتئر لوا هلذام- حطصامو لاق نا ىلا د2 لاأتو

 ول 0 لاقاذ هور فز نعدداورف ىنعبإ ( رفرو ىفاشلاو كلامل أاقو هلوق) انحش امهدحأ تاماذاامفالخلا

 5 مع "5 0 قاقحتسالا سسىفانوةساام_منال ىذاثلاو كلام اقهبو نافصن امهم هاكعاتملا نا هنعو ىجانزلا

 يور 2 ١ د ىرالأ تاوستلا ىفه.كلابريتعمالو اممم ذيأ ىقهقاءعمتدملاو دحاو تدب قف ناكاساءهذا

 . 0 هكر | فلو 6و |0010 0 0 1 نيفصت امرتناهبىذقياممدنأ قىهونرراطعلاّدل اواذفك اسالا هل [ىف افل ةخاولاراطعوافاكسا
 كير 9 1 نم عئاملامتلف ناف ىو ارسلت كو أودعت دع فالامر

 لاو 3 م ىلءانراجر فزو ىفاتلاو كلام لاقو حراسمسلا لوق نوكمف لكشللام_,:دب وه هلوق ىف ريمضلا لعج

 هى المر مر م4 | لك شلارقز اقوا ثيح ىليزلاركذامقفاوبفرغزلاقو ىأر غزو هاوق نمدارل نا لع انيدرهال
 ةقفاومنم حراشلا هاكحاموه ورهاظ عناملا تلق ىبتناةفرنحوبا ل اقام لم قاسلاو نافصن امهندب

 ىورام للعهاقتفاواسغاو هريغو لكشملا نسير فزا ب لاق ىتلاهقرغتلا ىلعم| ةفاو1 ذارفزل ىىفاسشلاو كلام

ذلا نارذز نعو لاق ث د ىجايزالاب زعم مهضعب هرك ذام نا عت انه نهوام_.مدب هلكعاتملا ن نم هنع
 ى

 (ماول ىأ نبالاقو هلوق) لمأت همف ىهتن اةفينحوبا لاقام ثم قاملاو طقق لك لاوه امبندب مسقب

 ناو تدملا بحاص هنأ ىرتالا 4 تدملا ناكناو هدي قنوكءاسض» | تي.لا فاه جوزلاديىفةأرملا نال
 اناضمةنوكلرحأتسلل لوقلا ناف تنملا عاتمىنافلتحخا اذارسأتسملا عمرو ما ةلزتعهملا فاض تلا
 لا ىرممبلا نسحلا لاو هلوق )ىلا: زاذهاذكف هندي تان نم هبل ءامىوسرج قلل سلو ىنكسلابهبلا

 ةعست دعمنا ةيناسخلا نعردلا فرك ذو ىسجتنا ةعبسلا لب واقالانرك ذدقو ةعيسملا ىهدذهو ىجاي زلا لاق
 رسب

 4 ةفار 0 0 300 الاقو هلود) نيس كوامادي كل ذك لو كلم دي اهمال ىوق أر ادي نال (ةامحمافرعلل# هلوق) لاوقأ

 6 0 20 ئثىفتاكملاور حا مدس اولاد فر تاو ا لولا ) راك اك لاو نؤذأملا
 2 هد 2 / جرتنالاكف هنفان وّسا ةندملا اماقأو ثلا دن ىف ناكولو ديلا ىفاممئاوتسالا هدب هيىصقن هسديأ ف
 0 * 0 0 ظ رايتعابتيملا حاتم ىلعد لان ان اواو تملا عاستم ىف كلذ كف تاموص خل رئاس فدي رم ادرحلا

 1 0 ىأ (توملا ف ىعللو هلوق) ةيانعامهتين ضراسعت الف كولمملا نود لصأ ىن>_ل | ىت رحلاو هبف ىنكسلا
 اةاطمردل هزات اوصلاوووس هنا ىدترملارك ذو عماسملا حور ةءاع3اكتولا دعن افلم ااذاهل لكلا * نمو

 مالسال ار نهر كح زام ىلع عاملا قاطءىف فالّتخالا عوقو ىلاريشم لكلا هلوقو ىنا سهلا لاق

 هلود) فرت ىبت ا ةلك كلا ةعتمالا قفالتنالا ناك اذااع قتاقحلا ق نكر!ىنصتسااىفاك

 ناك ار ىأ اةلطم هلوقو ضراعملانع ىحت ادي تاذخ ترللديال هنالاقاطم علل ىأ (اقلطمدل عانملا
 كولمملاّقاو رخا تام نان سكعلاب وار اى و كولمملا تاماذا ا لماش اههذدحأ نو هنالك اسوأ

 ريغ ىو لا د لا ءرك ذات تاكملاو نوذألاو روان قالطال ارم سفتو لول هللريعشلا لع نا مم هذمو

 توملاوةاسا ف ىأ (امو.فردلل هلوق) هدارقا شعب ىلع ف دصملا مالكرمعق نههياعمزلب اك بسانم

 ىوح

 2و ع

 عم ملف ناكمالا ةفرعم
 نالامدخ نوكي نع امدخ نوكدالن درك ذزخأ « (نوكمال نمواه دخن اوك, نعش ل

 تاق اض أ ا هد نوك ندرك ذ ىلع لم م ىلصفل|لمق ناق مادعالا ةفر



 (نمعملا عف نم ثلاثلاءزجلا) ا

 ارك راك رار راب كرا كال وانعدام دهاكسالا در املا عدا
 هلصأ لعرمفسووافعاجالاءاذهو (قباعفدقعا ااًه-فوافلاةهلوق) هروهظا كلذ لعهسنتلا
 بلا قامهاصأ الاخامهو انهاذكف دنع قابلاردةيردقت همففلاعتلا نق عملا ض»ن كالهىف
 ع مفدقعلا قسالافلا واف دقعلا,الا موتنال عفانملانا نم لكلا ءاغشس اق داش امد ق رغاو

 ريصبق عفانملا ةودح بسح لعهعاسف هعاسد عني هراحالا قدقعلان | فسح ىلال قرفلاو ْئث باح

 رذعتلا ىذاملا ففلإا ار ذعث نم مزليالذ ةدح ىلعأد تما دقع هلع دو ةعملاك ع فانملا نم ءز لك
 فلاعتلا عنم ثدح عبسملا ضع: كإهاذاام فالخب هيف نافلاحتف نيفاتتمن دقع كح ىف امهذاقباعف

 ةقفصلا قب رقتىلاىدؤن الك رورض لكسلا قعنتما ضعبلا ى عنتما اذافدحاو دسقعهنالمد :ءهسف

 ةصذلا عممللاو نمل نيب ىف رفالا ذكو (حناحاكذلا ماءق ل احن اكءاوسهلوق ) ىلن زمئابلا 1

 ريغصلا ناك اذ!نيريغصلاو نيريمكلا نهج وزلاو عادلا ناكنيمتاكم لاو نيكول ماااض.أهقالاعا لعشو
 تيان اكاذاام لعشو أ. .فاكواممرخ الاو ارحام_ه دحاناكاذامأو لكلا نان فاك عما
 قاطلاكلملاىعدااذاامىلعل وع (هل خصام امهنم لكل لوقلافهلوق) رام هدحالو اامهاكلم

 انش اهعقي ةشسب نمدنال لبهدر حت هلوق ن.ةءال ةمهوأ ءارش رخ“الا نمكأ|لا قات ام-هدحا ىعداولف
 هنيععمهل لص اعف امهنمدحاو لكل لوقلاةتدملا عاتم فن اح وزلا فلتخا اداهنان مري ونتلا امو

 ضراغتلهإلوةلاورخ الل ملص امعسإ وأ ل عفش امهم لك ناك اذاامرردلا نعزدْلا قهنم قدما

 نوكي نا طصبرالةقلا ىنابوتسا ثيح هنالالمأت نيرهاذغلا ضراعتب لسلعتلا فنا لعاو سبت انرهاطلا

 روك ذملا ل لعتلااهمف دجأ لفرر دل اةرامع تعجار مث ةهرب تفقوت اذكهاهدحالاخ رم حامه ضراعت
 «امعت تناك اذاةأر اا نال ءرهاظ ىلع سلر ردلا ىنوركذامناة-لالينرمثلا ف ركذاذه عمو

 ديلا ىذل ىواعدلا ىف لوقلاو جوزلا دي ىفاهدي ىناموةأرملا نال لجر لل هف امس حلصن امو ألاحرلل
 ةيانعللابزعم وتنال اممتسالا,صاصتتخالاو هو هنم ىوقا جيوزلا دب ضراع هنالاهب صتتنعام فال

 ةتامنوكي ناالاجوزلل هفلوقلان اف تنبلا سفن نءزارت-الل تدملا عاتعدسةتلا نا ملعاو
 نست ال جوزلل صاخ تدب عاتمىفافلتدخاولغ همف ناكسي تدب عاتمدارملا نا اءاو رعفلا نعردلاىناك

 اقافتاةًارللوهف جوزلاهمف نكساالةأرملا,صاختسب عاتمىنافلةخاولو قافتالابجوزللوهف هسفةأزملا
 مليامو هلوق ) فرصتي ىناتهق احمدي وهفاشيشحو أل يانساطقتلا (عرسف) حاتفملانعىوج
 اوف طقس كلذ, ترقاناف هارتشا عاتملاا ذهن األ لقتملاذا اذه عثادملا نعرعملا ىف 60 ءاسنلا

 تءدااذااذكو ىبتناهندملاالا لاقتنالا تشالف املا لاهقتنالا تعدامت اه> وزاكلغافترقااهنال

 هنم هئارشاهرارةاكن اكهنارعش ىلع نهرب اذا هنا الو لاق ةيناخما نعاضب أر حملا ىفاك هنم هترتشا ا

 لعالمل د كلذيهاضرو هيريثعاهعاتقسا نوكمالو كلذوحنو هميبهنماوملا لاقتنالا ىلعة دس نمدالف

 اموةأرملانال . (ماشرفلاك ام طصاعف هلو هلوق) ارارعهبتدتقا دقورمعلا قلائل ذاهكلمدلا

 صتخام فال اتهاذك هلل وقلاناك [ههدخادب قوهوّئ ثق نانث اعزانتاذاو ج و زلادب ق'اهدي ف

 بوزقافلتخا نياجرك اف لوقلا لعق لاممتسالا ديوهودسلا نمر هظارن ارهاظأسف الاسم

 همن ىذقي لكشملا ق ىتعب ةنيباماقأولو رردىلوأ سداللاف هكتقاعتمرخ ”الاوه_بال امهدحأ
 ناو هلوقبةرايعلاهذه ف:صملالديأو لاش نا قب ةمناخلا نعهحرمشورب ونتةح راخاسمال
 / هلوق) رصخا ناكل ةياقتلا|نتمىاك اهوأ هل عصام هلواحل طصاماهلف تدبل ا حاتم ىف ناح وزافلتلا

 تناكاذاامل لماش هقالطاوهو ضراسعمالب ىحلادب تءقمف تدلل ديالذا ناك امومأ ( امبنم ىعيلت
 هتنباتومدعب ىعداول بالا ن |ملعاو لكلا ةنازن ن عر فراعتملا فالحنوهو ىفاقزل اةلمل تنام 1

| 
 زاهجماعفدي فرعلاديش اذاالاراستخملا ىلع يال[ لو قلافاكلم ناكمنا جو زلاو دي راع ن اكز اولا نا
 1 مم

 (كتحصام



 | 1 (نيكسمالنم للع)

 | اهرابتعا طوقسو هيف ةرمدتال اكن بجوم نال ةمهدقلادوجو عمرا تعال لاروع نا ىنركلا َ
 كيرا 1 © أ قرتءااملث«لدلارهم ناك اذاامف ىنع اهلكموحولا قفلاختلا ىامدقي اذهاف فلاعتلاب ةمعستلا ىأ |

00 1 4 3-3 5 0 - 3 . 1 5 - 5 

 8 كارهم نع ا (حاكنا | ىزارلالوق ىقامأو هوجو سجن ىهفامهندد ناكوأ هنمرثك او أةأر لا هتعداام ل ُءموأ هنم لقاوا جيوزادبأ
 لوقلافهادءاعفوامهدحالا دهاش لثملارهم نكمل ذاوهو دحاو هحوىالافلادءالف 0

 -ءم قأوأ) 1 5 000 -ةرعنهلوق

 دنعهلوق) ةيانعرت اوأ هتعداام لعن اك اذااه تع عماجلووو لقأو | هلوقناملثم لثاارهمناكاذا أ
 | ءاتبدقو ركدتسمئش قأبناالا هتنع عمجو الو ةلوقلاو ناغلاكت» ال غسوب ىأدنعو (ةفىأ ٍ

 ٍ ةمدلا نمهرحاص همعدم ام لطمتامهنم لكن يع نال (حاكتنلا سفن ل نكلوهلوق) ىليز اكدلا ىف ْ
 روع ىأ 3

 5 تا (ةنلعتق(و) || ءاقمل ناك اغا ف لاعتلادعب عرلا ىنزمسفلا ناله عداترهملاذااكتلا دسق: الوهو ةرعستالم دقعلا قف
 تلد 3 : 1 ما 5 2 .٠ ٠

 2 0 ارك دبش نمةفر»1نْعلا فن اعبا.ملا فتحا اذا عملا ةهدنوكحال مهلانامل وقنا لئاقل (لئمارهم|

 هل اروهمك / 3 فلامتا| 1 زاق نقيب تان مولعمرحا لثملارهم نان هنع باص نا نكعو ه-.فروظمعال هناف حاكتلا اكره اظن هل
 ال . م: . ها

 اا دقف هلوق) ةيانعاكح لعتالف ةفرعملادمفتالف نطلاو رزحلاب اعتاب اف ةعقلا فالخي كح نوكي نا
 مش || فالخلا نالكل ذكس داورك ذام ىلع ركل او ىزارلا نيب فال لارمدقر هاظ (حلاالوافلاعتلاركذ |
 أأد-او هحوف ىزارلادنءو ىنركلادنعةس#اءوحولا و فلات! انا ىفاثلاوهرك ذامل والان سْسْف |
 اةحغاولو احا رمش نا يلسعا (ىنركلا لوق مالا هلوق) ثاذهنمدافتسالراشلا مالاكو هيانعلا نع قسما |

 قافلتتإءار رب ' ءاقيتسا ىإ | محالاوه ىزارلالوق نارك ذنممونمو حرا لاك ى ترك لوق عمت نم منذ عجرتلا ىناوفلتخا ةيادملا
 ا لدا ءلااذمإ 1 ا رهاظل اهل دش نم ةفرعا لب لئارهم باحال سال لملارهم مك نال هلوقب للعم ةيابتلا بحاصك |

 هي 2 / | ض.» ىو ذو هدانعلا ف لاقه_:عنرهاظلا هاد هش نملوق لوقلا نوكم ناىواعدلا ىف لصالا مث

 0 ا اموةافتانة دووم ىهو لثمارهمىلاريصم ا عنم ةسمتأ ادوبو نال يعجل اره ىجركلا لوق نأ حورشلا

 رحأتسا/لاز 00 تو تنثاع ا قحلافد ٠ افدريغن ااودارا ناو مالكالف مص |نوكم نازوكءريغن ا يمعلاوه مهوقباوداران الوقأو

 حف ناف ادارتو أ رايب جفا أأرهاظلا هل دوش نم ةفرعل مكس امأو هباحمال ثم ارهعمملا ريصملا عن ةيمدتلا نال ةياهنلا بحاصملاقام
 مدا 5 تال لبق عبلاك ةعفنملا ض.ق ل.قةراجالا نافلاختلا هجو (خلاةراحالا ىناهلتخاولو هلوق) ىرتنا عونمش

 كدب هعفإ | 3 17 ْ ةضواعمنيدقعلا نملك نوكو ركسوهورت الا ىلع ىعدي نيدقاعتما نملك نوك ىف عسيبملا ضبق 0

 مودا 2 رجامسملا | ةمودعمةعفنماو فلا تلا ةمعل اطرمش هل ءدو ةءملا ماسق ناب ضرتعاو هر تقح أف عسفلا بق ىرح
 لبق ةتيملا م 00 | هلوذ) ر رداربد قت هعاقاهجن كف اهاعدةععلاداربا قف ةعفنملا ماقم تعقاالممر ادلا ناد بمجأو

 تاك نالوا ا 0 اص | ادب نا بجاولا ناك لق ناقةدانزلا بوجو ركنم هنال ( راما |نمعب ئئدنةرحالا ىف فالتخالا عقو ناف

 ق ناك ناو تار“: اماقأولو ١ ةطورشم تناك ناوزحالان اءبنجأ بج او هملعدوقعملا ملت نافلوكنلا: دثاف لسعمار الا نيدع»
 ا ا || مولست نال ةرسأتسملا نيعلا ياست نمزحالا عنتعال طرت 1ناو هنأ دهسفاراككن | ق.سالاو هذ لستتلا |

 . دمو 01 0 ا ا 10
 مقل لاقرد يت © ١ هنم نيكل ءافيتسالادارملا نا لعا (ةعفتملاءافشسادعب ىأ هلوق) هيانعورحالا ضرق ىلع بقةو ال

 | ءافتسالا لبق هلوةفنصالالدياوافرحب رجالا وجو ىتءما.قم ٌئاقهنا فرعام همدعهعدعب وةدملا ||
 ٍ نءزارت>الا ىلار-الا بو-وقهلوق رعلا قراشاو ىلوا ناكل ءافتسالا نم نكجقلا لق هلوقب أ

 : (نافلاال هلوق) ىقأسام ىلع نكمل ادر ععالءاغ ةسالا ةقمقح باخا لمار ناقةدسافلاةراحالا

 ١١ اعا كال 1نالد < ص لعاذكوامه دنع فلاعقلا عنءهيلعدوققعملا كالهن الرهاظامهدتع اذهو

 هلوث) دقع الو دقسعلابلءاهسفنب مو ةنثال عفاسملاو هماقمموقت ةمق هل نالعسملا ىف هددع عنعال

 || فلاحتلا نان نال ات_وةاضع والك ةضو.قملاعفانملا وأ ىذماهأ (هتمععم رحأتسلل لوقلاو

 أ لوقلا نا نم فنا هركذام لاقي نا قبردابمف دقعلا رمق نككعالةافو.ةملا عفانملاورعسفلا ل جال |
 نك ءاو 9 5 أ ناك ةدملا ف فالّخالا ناكواف ةرحالا ىف فالتحخالا ناك اذ ار ها ىبلم لا ىفاكركتملا هنال ىندي نجأتسلا |

 ا



 (نيدملا تف نمثلاغلاءزجلا) م

 كلذىل ك2 لد نُهلاماسقتا تح دقعلا موب هتعارب ةريشعل : عسملاودقعل |مودهقلا نودضسقل اموشلاغلا

 مالا نال ص .ةلا مويدلولاةعقوةدان زلا عودةدان زلا ةعقو دقعلا موب مالا ةعقد مل اقتاداب : لال اك

 بءوف ادوصت هراصانه ن ,دنعلا نمدحاو لكو ضدق ايدلولاو ةدايزلابددابزلاو دقعت ايلا

 نع رمتعت ناد قعلابادوصقم ناكو كإهاعف لصالا نأ ,سحأو ض_.لا موبالدقعلا مول امهتعدر اتعاا

0 

 اوهودةعلا سفن ”ااملهنال نمل ودمع هنو ربة عمق ل ا وادم اذاالاد2- امو مكاجم ير ٍ
 إ . + د ُ

 سفناو ةدحاو ةقفصلا تناك هم كنف ٠ نحن اعفو هضرق مونهتعقر راتعانيعت ناهذل 3 يح ىلع ضوسقم | هالو هكر

 ام نب ٠ 1 ىلاا رظن حوسف مريغةقفصلاداسحتا ىلاار كلانا قاوم يدسملار اص كلاسملانودمئاقلا ف ةدععلا 0 0 يساكأ)

 خاسنالامدعملاار منعا نهدصخلا موزابانلا و نيتهجلابهسفا نامت كال فاوقو عامودا تعو ]لوف نإ

 جئابلا هذ ةنيملاو كلاما ةمَق ىف ىرتشلللوقلاو خاسفن الا فار انا صمقلا م وبهم ىلع هماسةن ايو "اكل هيد 0
 0 د م :
  الاةادووملا قالخ كلذ نالاضناهتتيبةننلاو تالا لو ةلوقلا ل عج ثدح «.قفلارك ذاملانالخ | هبلإإ 00 8 5

 عمت انركسا ذا نيه يلعف ىفانلا ناكناو ةنيلا + ءاعقلوالاز اكيراتمملع ىدمو اعدم نوكي ناامأ|

 كانوا ةنوك فلاجتل <" أنال (هن ةياكسلا لدن ىفوأ هلو قة انعلا فاك نيف اذتملا نيد عج مهند

 هزاكمال (هنبععمدبعلا وق لوقلاو هلوق) ررد مزالرغةنكلال ديو همز اللا قوقحلادحاصت

 ا
/ 304 

2 / 
 ا تلو
 قتعي هيلعةندنلا ماقأ امر دق ىَدَأ اذاهناالا ةدانز )|تشتان الىلو اىلوملا هم دمف ةئدملااماقأ ن ]ل أوهدان 1 0 (قز

 ىقدساولاكو قدعةنام-* ىدان اهنا لعفلا ىلع هيتاكرلاكه قتعدح ياكل ل أدبب وحو عتتعالو 0 7 يبرر علا

 عدول (ةءاكلا نعت و نأ افلا: هلوق ( اةلذازو ردع ادالادعب لد هلا 0 1 م

 ةلاقالابهمف لسملا كل ال الز سأ ارا هو لا طا ىهلن 0 هدب تسدلاهال (مسلاةلاقادعب هلوق) مقرين كوفلوو

 ل اوه هلا لسملاو راكن لاو ىوعدلا 42م ءةحرشعاو نأ الاد :ىد علا ىتعم أسمق ن نكمرلف طعس لد | ماق ب" 000 7 رح ىلا

 : هموهغم لاةلاقادعب هلق ديبقتلا نأ ل- -ءاودوع ال طقس 0 ادوعب الو هلوقلوقلا ناكف | ا رجلا 1

 : ا اع جة راس
 انهش رك ذاذك فل |. يل مل زا فنسلا ملاك ف مدقتوأ 5 لا ةلاقالا لا غل ةحاوأ امهتا ةمالا 0س هن 0

 اغلاحت هلوق) قالك لسلا ف لاملا سأر لماش هنال نم , ادق افلتخافنصل ا لوقاسهبارأو 0 0

 ا ا لبق نأك كح يملا قىرتشملا ق قدو نع !|قعئانلا و - (عمدلادوعت 1 فديو 120 1 /

 فلا نمديالو ةلاقالا ىلاى يقسو ع 0 هال نال ضاق قخأوم نصح تيا بن كرا او !«مدنالو ةلاقالاىلاىد 5 ] امل سامقال قفا لا هال ل (6ل/ي'.( ا
 انكش هفذح والاف لوال ارك ذل لكمال (لوالا عئابلا 00 هبانعو يلب زىخاقلان مواأامهنم ير لاي 00 مات

 اقلط مفلاسعالن جن 5 ١ ناك الاقامهو اضرأ ض.# ]ادعي الولعم صنلا ىرب هبال (دمتافالخ هلوق ) عل دبي بعز جيلا

 سانقلا ققو ىلع ض- .ةلا لق هناالا ام-وقتح ىف سف ةلاقالاو ةم هيلا قلطملا عسبلا ف 3 "هد ا هال 5 0
 ا ل

 نرعلا ل عةيقلاودقاسلا ىلعتراواو 20 ىلا ىلعةراحالا انس قك هسملع سام ةلابجوف نقرر بانا كلوز

 دولا للا رهمناك اذااده(: ١ نارا 7 و ل 0 ىف -//ي

 رهاظلا فالح تشدأراأةنب و جوزلل دش رهاظلا نال لقاوأ بو زنا عدبام لمن اكن انجب وزلل ) 350 00
 : مل

 تاه الىلوأ أب وزلاةنب تناكرثكاوأ هعدتام لم ناكنأب افديشإ لدملا اهم ناكن او وا تناكف 53 50

 ناكن ايه الواسف دهني :الاكهلل :رههناكن او اذيام ىلع تاس“ كلت انلاو ره َر داطظ :|| فالخوهو طخلا | ا

 | نآل تاس الاقابوتسا امهنال نارئابت امه ا يمتلاف جوزلاءاع اعد |اعرثك اوأرملاهتعراامم لقأ

 هلوق نم ةملالنرشل اقامو ىابزىرخالا لوا الف طم | تدُ د هتلبو هدانزلا تن د

 ارغعاذاك للا ارهم هلعلو ا بح ذام هنم لعب الارتا تامه لملارهم ىأ دهش 1 ن اورردلال وق بقع

 ريد كودو نمر ونتلا فهن مزحام ىلع هفوقو مدا ءواتمم هأ أهرملوق ن كو اهليم :,همناكو افلاحو

 لكنا هاو (افلات هلوق) هيانعهمفا اطخلاو مالكلا ن م طع وهو ءانل ارم كيرتفان .هرباتلاو لمحل

 لوقوهو كسلا ىلعفلاعتلا يدق: هجورردالذابوا همت همعدي اعارةمراص هنالوش" الا ىوعد همز

 ىن ركلا



 نوح (نيكحسمالنم ىلع)

 | افلاحت ىاه يتلا ل دس لعروك ذم هنالةماق ةعاسلاو هلوق نمرخ "الا ثددحلا فام هنضمراعن الو ةعلسلا
 ش دعب كلذك الو ةداس لاء مكتب ىذاكلا نمقداصلازب#» كلذدنءناف ةعاق ةعلسلا تاكو

 أ 0 م قدسأم فسوىأو ماقال مامألو هىلوالاب همدع ريما ناكما عم كقلاخلا ىرحاذاف كالهلا

 ادارغلا اهفاىأ ىلنزلاو كذاك هلع لدي هنقدارتلا ظ غلو هيلع لم قلطملا ن مىورامورخ الإ ث.دحتا

 ا نود مات لاى نوك.دارتلا نال ةعلسلا مام ردا ثد داحلا ىلع لو هنا ىل- ءلدب قلطملا شدد 2| 5

 ْ اجالانادحاو مال لاو ةالصلا هيلع هنعامسف ىوار )ناك اذاد_قملا ىلع ٍةلطملا لمحت هنالو كلاسهلا
 ْ ليفاملىج :ءمالو انرك ذا د قملارذخ ويف مالسلاو ةالصلا هم اع هذعدوعسم نيا امم ورب نا هدحاناذهو

 ْ اماهناىل-ءالوا نيسانلا كحاب |ا6 وه لب دوصقم ىنعع سد ! نابل )!ليدسن لع وك ذماهلا

 أ ةدافا نعةرادع سدسأتل و ةيانعلا ناك طرشلا ليد ىلءاروك- م -فلاحو ا ظرشلا ىل_عيفوطعم
 ْ داحالا ىلع هاج نمر ةدافالا ىلع مالكل الج نال دم هك أ نمره وهق ه]فالص اح 0
 أضر [ىلاحتال كلم نع ضءدلا جورتنو اعنا ضع كالهدعب افلم ااذا نع (هضعب وأهل اود انش
 ١ |ادرواذكو قافتالان راغل لاب هليق كله ناو صقل ادعب هضعب كإ هاذا اذه يعاب زاايلاقمامالا دنع

 / فلاغرهوق) عئاسلا ىلع ةقفصلا قد رفت ىل ىلا ىو الف هكلعلادوعب لكلا نال ببعب ا

 | قساك فل ا ا ردع :1(ةفينحىأ دنع
 ناالاهلوق) ضعبلا تاوفب ىبسال عمو امتار عب م ا راذامامالا دبعابا دم ءكالهاذكف

 ْ املا هاد ناالا ىرتشملا لود لوقلاريغص ءمأحلا و هوقىلا (كلاهلا ةصحلرتبنأ عئالا ىذرت
 اما ينالو ىف ياذ_أر نا هلوقو كلاما ةصح كرمي ناالا هلوق همحوت ىف اوفاتخاعاشملا نا عا لا
 ا نكي هنأ اك_فةدقعلا نمشالاهلا بر ضنا لّوالا ىنعماولاق | عرج نيتي اورلاق وع سال فرصم قو

 | مالكىأ مالكلاف روكحلا هنالفلا متل |ىلا فرصنسءانثتسالاو اق ادلب ايتع هلكن علاراصو
 م روق مدارملاو نافلاحتم كلاذا صح عئاباك رتاذا الافلات: 1 هم لاكريدقت ناكف ى رودقلا
 ١١ قال الاف موماعا ذه ىلعو الصا ايش كلاما نع ن 1 اهون 2 أي ريغصلا

 ْ هررقأ ام ىلعادناز مايقال سل ىلاذجخأ,ناعئامل اىضرب نآالا هنيك عم وشل

 || ىرتشم الوب عئابلا ذخأ انهنال فلات اىلاال ىرتشملا نمعىلا ءانذتسالا ف هرصتب اذه ىلعو ىرتبثملا

 ْ ١ نكمل 2اذ_أ ناىلاريشم ,ىفنصاا مالكوة يانعا اق لاف رت هلا ع اإل هودصو

 ١ كل ا م رطب لب هن ريهظأ ادئاوفل |نعةيابنل | حاصل قناك

 )أ كرتال عئابلا نال :اتلاوه هريمعلاو لبق 5 ءاعإعت :ءناك-ا لصا قا رطان أك ول هنالىلواوهو

 |( ريغصلا ماجا قوهلو3) يبتازنا زا ىوعدتل تاما ىرتشلا برت اماتس لا

 ا ةيانعلا ىن هسسداو ىرتشملا يع ىلا الفلا عل |ى:ىلاءانثتسالا فارصن اوهو لوالا ارهظالانيدتلا ىف
 ْ: ندع ىلا قرضنس ءان ةتسالاف هملعو (هل ئثالو ىاذخأي نا عاملا: اش ناالا هلوق) قيساكة ماعلا ىلا '

 ْ لاقوهلود) عجرتلا فات دا دقق هماعو لقب هحيحست اا نعانمدقو فل ااحتل اى ال ىرشملا

 || اميتعبام هللان عئانلاو عئابلاهنعدي اعاموتب رتشاامدتلابف رتشملا فلمن أن (ىحناىفنافلا تي: فسووأ
 ْ ىرتشملامزايو نع 0 نمءةصح طقستو ماقلا قدقعل نابض اقلط نافىرتشما هيعدي ىذلا غلا

 امو طقس ىلا باص أ اذ ض.قلا تق هرتعت ىلع م هقب هنأت ىرتشملا هيرقب ىذلانُع 00 ١

 08 ردي ردقتفكلاهلا فلاعتلا عانتمان ال (ا ودلع 0 :) كلاملا تاصا

 : 0 (امهلعناف ااهعيدمتلاقو هلوق) قرع

 3 م2 نبعت هخوب تاوطدقو (ضدقل اموبهتعت هلوق) عئاامدعب ىلو واضعملا كالهذهدنعف لاخلا

 : مصل اقيرط

 و ١ لود لوقل لاف ال هانعمم وضع لا قو قذالام ىلع اذا اف نوكبن او راننايهق ان ان



 د نم تلاثلاز را 0

 كرمال لطم 2 كلا دا عل هطمغم لوها ضان وقام ا

 مف لام هك لمنع جرختملاناللح مسفلا لبقو فلاتلا دعب ةعببملاةيراسجلاىرتشملا ع يطو ولف
 امهدحامسض و ناءرهاظو امه قى نال مسن اهاضدشول م قحط ريوق سل ىذاقل اسف وررد ىذاقلا|

 نم عنمال هو نا دفن لاةيراحلا ىرتشملا ٌيطوولرردلا ف هلوو ىوجو رح هملطر 3. اناؤ كال
 مجربااواهدركلعال بح ءطولا دعب مدع تنعانم رهظوأ مقال فلاعتال مسفل ادعي اهدر

 (امهدح |بلط:هلوق) ثمل. إو هتعاسنم 00 اهد> وفابتراك,راتخال رطواذاالا نا لانا
 "الظلام ةدلااماط مهند قرفي ىذاقلاوانعالتاذا نمحوزلا ناوهوناعللاواذهنس قرغنش

 قحةمر 2# هذ هوادنان اعمتسال نأ: ءالثملا مالسأ هَ .!- هلاوام ىلع ن اعلن اعرش تدل دو 5 ل4 |ةمرح

 سفنب سقم لم دوهلو3) ادارتوا فلات مالساا 1 لم ادبامهقشا هدمت ودة عل اما عرمشلا]]

 ىأ (لحالا ىنافلتحا ناز هلوق ( مسفْلا ىلم .ةفلاخل ادعي مالا ىرتشملا ءطو لالف (فلاح /

 ' كات ابتسم اشر ىفاثلاو رفز لاقو عام 0 ةلاو ناغلا:الدردق قوا هلصاأو

 فلاحتلا بجوي نءلا فصو ىففالتخالاو لحالا ةدابزدنعدادزب نم |ناقفصولاىر راح | سلا

 نال ف لاحتلا جونالامهريغىف فالتحخالاو هندوةعملاو هم .اعدو ةعملاريغىف فالت ء|هناأ: اوان مك

 ىتح صوصنملا نعم فن كي لذ كل ذءارو لجالاو دقعلا هب عياد 8 5 قالّءالا هذع صنل اهضدرو فلالا

 نوكي كحول امزاو ةدوحلا فصو ف فالت>ءالا ف الغعءا اربالاو طحنا ف ترده كرا هن قدك

 انيدهنوكل نعل سفن ىلا ع جريكلذنالملاعتل |نابرسىف هردقىف فالتءالاك امرف فالتحالااو

 000 ريق ناىرتالشسو سل هنال لحالا فال دع فصولاب فرعي وهو ١

 0 ال ضراوعلا ف لوقلاو طرعشلاض مراعي تنشد جحا هسا لصاوهف ادد قراشالاو

 ارش وا هلوقإ)ةيانع ءافيتساركن ب وهو هقح لجالان العرش لو غلاه لالا ىدم و اناتخارو |
 | 0 لتخال همادعت انهن ال هردوقعملاو هدلعدو.ةعملاريعىف فالدخا هنال (راي مل

 حل قاعتال هزال نهرو ركذام تهذملاو نيلوق هم و طرششلاراس.تىناورك ذو رام ركن !لوقل ان انانه

 51 /|ىقلحالا فالخ ه- ءفانل !لوقل |ناكتم وانا لاو دمها ارانه :

 7 سلا ق لح الار ادةمىفاغل اول اامفالخوهلاد ها .ثرهاظن |ناكف سا اًرمعل اطرعش هنال ءامال دنع ا

 فلامتالف لاملانةدهعلاو |ن اغلا طرمشوا نهرلا طرشى فالتخالااذك هياهنلا عر نافلاحتن امهئاذأأ

 هلك ض .ة ىف فالتخالاذاادمق نم د (2لا ضع ض_ قف قواهلوق) جارعملان ءاضا اد اللوقلاو ا

 لك ض.ةىفافلت “ا ىا نول لسا وااو قبرا لاراشااذ_هىلاو رح عئام || لوق لومقوهو 0 ا
 قالتتخالا هشاق نعلاو عسنملار ء3قفقالتح اهنال ةيرخلا هن ف عفد ناكم وأ هلوق) اندعش ند 1 نمل 1

 رردردلاف قالحألاةلزتعنوك تح هناا ن هلا فصو ىف الخالا فال_خءاربالاو 0 :

 نلا ناك اذااعدمقمفلاضلا مدعنا !ءاافلا ب ملا لاله دعب (نُعلار دو قافلتخ ان اوا هلوق)ا ْ

 ةتئاثلاةفوصوملا تانوزوم او تاليكملاوريث اندلاو مهاردلاك ةمزلا ىفاتبا انىددردق ىف اغأ دا ىذلا

 انال نافلاكتام_مافنيضوعلادحاكلهو هضن ,اقمدقعلا ناكن انانيعناك اذاامأف او همذلاق 1

 راكد كلنا هتعش و الث *مناكن اكل اها لمدرب مث دارتلاودو حشلاةدئافرفوتت مساق نييناحلادحاىف أ
 در ىرتيثلل مزاواغل ترين اندرخ < الاو مهاردامهدحا لاق نأب ع | كالهدعن نع لا سنح ىافلتخا |

 فلتخا اذا الينا هيلع هلوقأمف (امهدنع هنر< عمركتلللوقلاوافل اجت هلوق) جا امدلا نعرد ةمقلا

 ل 0 نعهحورن كالا لمد < هكر سلا ماق طرشاداربو اقامتها اونا عب انت 2

 ده دنعو هلوق) ردىرتملاريغعت أم !ادر ىف هكلوتسا اذاال هين 4 !|قامك سا ءلانهدر ىلءعردةب 1 الا

 ماش طارتش اربع ن نماعلطمادارتواغلا تن اعبايتملا فلّشسخا اذا مالسا !هلءهلوقل (ناقلاخ ىفاش لاو ّ



 00 (نك مالزم لع)

 ١ ىرشالار !.دخ|مأو زمسقل| نم هنكغلهعنم عئابارا نانا هركسشي عئابلاو عسبملاةدابز ىعدب ىرت شمل

 رذاعزهلاريسفت (ةنسبامهتمدحاو لكلن ؟,لناىاهلوق) رحالقنالاح رت ىلرهظام اذهالف
 ا ىوح فلاتالةنارصملا نو تا ركل د امن كنك ل
 ْ ىلواناكل عد ملا اهذهسف الاون ك_-اصلاقا 0100 1 هقةلاطالاهذه لدي لاتول

 ردص.٠ دو راو راس سا (جئاملاو اعداىذلاَنمَلا ىدكرن نااما هلود)

 0 كعضرتر رن كنا ىم || اهريفواعسنملا وا نقلا ففالتخخالا ناك اذاامىاثالثلار 0 رز ناو هلود ناّةعب رشلا
 : را مدللر وج | | هيف ةهج.لهو ةعزانملا عطق دوصقملانال(خ كانا ىتحمسفلا 8 اتلال بالنا بحيو هلوق) ى 0

 4 هارب 7 ابل 0 || .: ةه>هدهو هلوق ن ءتراشالا ا ع 1 )اء ناضرمال امردنال

 : ١ ىرتشالو هزات ىرتشلاو نا داع ل نال لكي ضاقلافلتساهلوق) رب ريخل ارا تعا

 | ىرتشا او هلوق ق ريع | ذو ةيانعناةلدق ركتما 2 م لكس ورا ند عتام !اودقتاع ماسلا ابوحوعدب

 ا لم 5 قالدعسالا ن ناكنا مث هم هللا فاضملا ٠ نمركرذتل ايات ترس ا عمو ل

 / || صيقلادعاماركسش ماب :لكور ووش ثيدحلاب ركنا نم لع نيعلاداساسقلا قفو ىلءوهذ ضمنا

 : ةدان زق عئاسلا ىوعد ويت هدب ىلا عسب | الاث تعدم الىرتشلا نالرسا. 2لا فالح ىلعوهف

 ” اذا مالسلا هلع هلوةوهو صنل ايان فرعاكل هفاصعافتك الا سامقلا ناك_فهركشس ى رتشملاو نا
 | فلانغ سدح ااذهلوقي نالت 0 ااا اه محسن ةعاق ةعاس لاو ناعاملا فلدحخا

 | ثيدح نال ها ةفلاخملا هجوو ركن نم ىلءنمعلاو ىعدملا يعةنيبلا مالسلاهياحدلوق ىنعي روهشل
 و ا ىفالدخا ادعام ىلع رورمشملا لمحت ناالارورمثمما هضراعب واعمام مل ع نم !ابو+وق حيرص . نيالا

 و | قزاقامهفالتحاكئذ د نعذ ف ناكن اف ادوصقمل درلا ف فالتعالا اك اذاهلك اهو نيعئامتملا

 فب || فلؤم لا ؟ ذب لو ضااسقلل همف لوقل او ضوسقملا قفالسخاهيال ىزلا هنا ىرتشلل لوقل او فلاحتالف
 ىذايتإر م < .تاعرب__

 نال مجانا از ا لاقولاك ع ملا فصوق ناكناواغل ات نْمْلا فصو ىف ناكن اف لصف هنضو نغصولا قف فالتخالا <

 تفل 0 اع أ نعر فلاخالو عئاملل لوق ناش لاق ايحنوا بتاك هنا ىلعدمعل اذه تيرتشا رتل
 8 ها : 1 ؛

 تب عازم (ىرتشملانبعبئديوهلوق) نه هلا فصو ىففالتخالا ىلعرردلا بحاصرصتقادقو اننمش لاق ةرريهافلا
 0 ١ راكنالا مدقت ىلع دبا ذهو راكن الاءئداملاوهف نم انتلاطب نم لاهو كا اامهدشا هنال

 ترو هل

 د 5 2 0

 20 ل بلاى .- | تترتب ىذلا ىف مدقتراكنالا ف مدقت أك هال اقلب بسناوهو مدقتلاةدشل دارا هلعاو نر
 ع 0 1 0 1

 5 انام هين ١ را د نا ع عيبللا ملتي ة بلاط طملا ترخأت عناب انعن ائيوط وخل مراوعوت الا لع لوكا ا هل
 فاتءااذا مالسلا هيلع هلوقل(عئابلا نمعبأ دس هنا فقسوب ىلأ ن نعو هاوق) ةيانعنُمل | ءافمشسأ ن نع

 و أ الف هنداقأ نعرصاث ناق هني : قلاب نآس ناك فر كحذلا, هصخ عناب ءلاهلاتاملوق لاف ناعئامتملا

 هني هلا ١ فالذلا ىنع (2نيغ عيب ناكاذا انهو هلوق) ىليزامهتدب عرق ل 3 مدقتلاةداقان 5

 0( 1 ناكئي»ب نبع عسب. ناك ناف نيدبنيع عيب ناكاذا اعد. قمت“: ما نيه» واىرتسُسا نيعب ًادسهناف

 قى ١ لصالا ق هو ذاذك اقافتا دارا امرا نمعب ىضاقلا أ ايار كين 1 وادضراقم

 نغلاءنغلاعبب ىهدهضراقملا قو نآللا لوقد هب ىلاق ث يح ى:سعلا امو ىو حارا

 : هع اهلا فولاق نأ : فرصلا دق: باوصلاو ريع رطل دعاسات ا لاوا

 3 دقلو هلوق) اراكناامهدشاهنال( ى رخشملا يعن ىددو هلوق) نم .|فصو#لانمم غلاي لا بامهو
 1 د ا

 : را .رزوقلا تءضو كلذ ىلعناعالا نال ىننلا ىلع راصتقالا عصالاو اديك أ ان ىنذلاىلا تام الاعذ (فلأب هارتشا

 هد ع وصلا ٍ ل ءسعنيعلا نا ىتعملاوالت اةهلانلع الومانل 1 ةةامم_ةوقب ةماسقل !ىفد- اعرصتةاهناىرتالا

 .ذ>ك ب رءالغ 7 |عئابلا ىلع بجو افاوهراكنال هيلع بجو فالحل ناد اراعش |ىنلا ةثه ىلع فاحيذ ىقانلاوهو

 ظ تش ماقل-املامهنال ( لاو هوامهدحا بلطي ىضاقلا خسف هلوق) ركسامهنفإلك نالئرتشملاو 06
 2 م م ا ا ا تر 2 222222 22222-22222222

- 



 1 دع دب اال طل
 | هنع هلا ىضر فا كالالدلد نوكمف ةيانعلا ىهلوق لاس, اقادما :لاقاذك لوقو نامع ىلعا
 ]| ىلع ىطقول تحن طقفزئاح ل فاشلا دنع مزالب سدل نمعلادر نا ىضتقيىعدلا ىلعنيعلادرزاوح ىلع
 5 | ىعدملا لع نيعلادر نمدنالل.هدنعكل ذك سدلو ع دىعدملا ىلع نبعلادز ريغ ن قع اكل لاي هيلع ىعدملا

 5 فلعلو هلوق) اياوص ناكل موزئلاب زاو اوحلا لدارافالفالاو هل ىذق همدح وكيد ءبفلحنا

 (الاغىعدمل ا نملة أوه لام ىل- انا ىوج لدسلا ذم اءنيعْلا ف هقح طقسا هنال 8

 1 عورشمام هالكو هلوقوةباردلا جار ا رش هش لو ةطبطخما ع نع ئس لضلا نال ا :
 5 |تسلنيعلاو لالا. لاملا كلم دةعءارشلا ن الزوال لاعهنمع ىرتشااذ اامأ 2 رصلا اوءادتتالا ىنع تعلو 4 0

 هنا رعاودلا عقدا جديلع عج دنا رمال طظوهو ىجلس رز !|ىفاكملاح ىلعنيعلا ا طم لاسع 0 00 كاجو

 ٍ وأ هيلع هتكرتوفاحاز ماتدرب ل !اقنانادصق نيهلا طغسأولا ذك ف ارش ةلاننمعلا 5 ةحلطسالاك 0 006

 ]| 1اايزعم هوو ةيزازنلا نعردك اعلل ال ىراعتلا نال لاما ن ,عوءارعلا فال :م ىلا هلو 22 ”الق هّدهو "نر

 1 |قاحنا ىماديدحال ىذاقلا ناةيانعأ ا نعقمسلوقأ او ىهتناررحق ءفلحاالىفا قالطلاب تفل-دق ىف 6 - 7 ا 0 | لاقوامرألولاقدغ لمت لفالاو لبقن .هريو ع كخوأ عأسدنعناةرم ةفلحلا امو همص- هفاة-ارردلا لاو 3

 دعب الاذه ىلعف ىلوا ىعدملا بناح ةاعارف كيسا ىلءوأ لصاحملا ىلع فال مسالا ىف امهدخابررضلا 1 نهلر_ ل ا
 0اس رالا نوكمكلذ ز!ىلعلوكتلاب ه هلع ىذقيو قالطل ا« فاح اوعديا 10 001 ا

 قالطلابفلحل ا ىلعهمادقانهسفتبا| هي .خناوو شا 707
 : 2 / 0 ا

 0 وج و
 يب +(فلاتلاب) 0 ل

 1 نام "تاور خمير 0 ا لل د دا ا ا 1 د دا ا و ا يال هنسنغنل 2 نفت طم
 / ااذا هلوق) ةيانعيبطلاعضولا بسا:ك دل >اولا نعم ن ءنينث الا نمعرخ رخآت يدم اطلا سينرتلا ىعارإ ىرب 7 0

1 
 ١ ا 7

1 

 نم دال هنانن ةامقلا رام نكل همالك ,مةقودحم | طرشلاءا دا. ناىلا ج ًزلاانبزامأ )ع 0 عرب 2 3 (ةنازر ل

  1(هلوق) ى ئوعاذان نوداهرد ةبناحراد كلا ل6 ناك كنف مد سوو ن املامأابالت اخناالا طرششلا تاوذا 7 5 ا | !

 اهنا عئاملا عدا نايةقصوو ان 1 ف نوك د |نمب تالخالا ىف قرف الذاروصق همق (نم غلاردق ىف 5 ع < هوم 1

  30 5 0مك مهاردلاب ىرتتملاو را :اندلابهنا 8 ءأ|ىعدا نان هسذجو أو أنساب راكم هارد, ىرتشملاو ةارم_هاردن 3 تيك 1

 / ىوعدلادرعرت 1 انماوعدروت هال (ن هرب نا ىذق هلوق) ىلوا ناكل سدخ او ا هه 7 م نقلب فصولاوأرذقلا ففالتتالا عيلزغلا نافلتحا هلوق لعرصتقاوردقلا فنصلا فذحولفرردلا ف | >>لو يب ةعتتي نار
 ُ ةدان فوة ناهريلا ا ا.ضملا نعرختل أ| قو ىوعدلا فالخيىضاقلا ىف اعوملا امزاتامنالىوقا ةننلاو مور 0 ل : 3 ميت ب

 5ذ6 2 0 /

 1 تنثم راسب اللقالا تشو تالا .اننملا نال (ةدانز رات هاذا نالوواجت ةااصاو 0 00 4

 2 ىرتشا اةنييو نغلا فىلوأ عاملا ةدنمف ةنناماقأو ار انتدن مذا هعمهذهوان مدتعد ىرتثملا لاقو د 2 ٠ ل رايد ذناعةيراجلادذه ثتس عئابلا لاق نب( ىرتشملا هبعدي مرتك عئاملا حدا نايهلوق) رثكلا 0

 0 | نونا ةعيضن ى ا لوتانع قراند ةئاعىرتشل 253100 5 ,اةدامز ىلاوطت ع 2 لاق ىلوا ا

 0 دل : ةيانعاراندز رمشعو هسجو هنأ :اهىرتشملا بو ضن رشوة وعوألو الوقا

 . | ايضربإو هلود) ررداتا, ايمازيل ”اعيمملا ف ىرتثملا خو انانئارثك 1 ن ,ثا ىقوتابلا هحنال (مان ,ملا ف

 آ)٠ 1, (ن كلابضرر لو داو ق لدي ه خاص ىوع ذب امهتمدحاو ضرب ىلاقوأ (امددحا ىوعدب

 ٍْ 0 ) عجاريلف ىسدقملاهدر ورا مهتم لك ىذر مدعال د حاو ىضر مدع فلاحتلا
 ا عئاملاو ىنتنا ناغلاتقنال طرشو !ب.ءواذي ور رام ئرتشلل زاكاذا ةصالخبا ق لاق امهدحالرام:

 عئانلان اش نكللو فلاتلاىلا ة- امالف مسفلا نم كه را كاةلرم نادوصقل ازرع لاك
 0 ا يي اذن اقورتشللا هركناوز 00 نناك اذا

00 
 هج

0 



 (ةلاراضالفا ل 3 بة ثرولا لعفاعلبالثراولا نال تالا

 اقف نافع لح دمام نيو ينك ارداو | ىخاقلا ال عادلا ذهو ىو سلتا
 | ىلوأ ناكلانيدواانبعثراولا ىلع ىعداول فاما لاقولو ىناتسهتا| ا تانبلا ىلع فلح انا اريم هنوك"
 فالعتوهو هيلا ءاوصو ئاادلا ثراو فدل طرتشم اله :اررهاظور تملا ىكعنب رل|ىئؤعدئشل

 : هلوق) ناذضاقو ه.قفلادنغ راما لوالاو هيلا هلودو لبق نئادلا ثزاو ف اصال ىنأ تسهل ل اقرأ ا

 | ىحعتاتلاناتغللا تكن مىدنعاعقر أو تاتسلا ل ريت سلا هقفلاتتك ضعي فو (تاتملا 1
 | لوهسبا عجناو تببلا حاتموزاهحتاودازلا تانيلا ناو عطقل | ىنعع تملا نا سوماقلا ىف ركذاسخاو عملا

 | اعضو كلما بيسءارشلا ذا نيعلل قاطم ادوول (ها اردو دوو ها هك ذأ
 أ هسفن لعق ىلع فما || ناىلاراشأو ةمه ارأءارمشلا ريغ ناكولو ىرامشتا بس هلوصوهدارعو ملا اذكوأ
 ا 0 ءاملا فلص هقايادبعلا ىرتةمىعدااذاالا علا ىلءهريغ لعف ىلعو تادملا ىلع نول

 العلا ىعداوا ىلإ- ال لانا ودل ل ةأعلس ءعلس ىو وارلا لقد

 اعز ىزلاو الاد ا سلورحنُعْلا هلكوه ضيق 5 ىدا ليكوز اري رضبق ىداعدوكتاتبلا ىلع

 (نناتبم تال ىلا رجلا .هلقامالا ن الئ همزلال عئابلا هب رقولذاددن ناكل ىرالا تمل
 ١ (ةه هلع ىقرسام ىلع ريكو أهرغص قام هالكىرتشملادن ءمت عئاملاد نعودو>و تلم :نايةدواعملا

 | هللا تالا ع هفلح لدهن ىلاظ دنا 0 ؛الق لح دي 1نالاقول ةصالخملا فركذ

 ٍإ هناعمهيلعارصتقمرعجلا فباجأ ذكم الع عدا هنركلرغ ||!لعت دبأ علت ىرتناموءلارادلا لخ ددنا

 لوخدلا مدع ناله ريغ لعف لوحخدلا ناكناو تاتملا ىلفلحامنا لاقي نان قسامريطتب احين انك
 ب 1 ناكش الوهر قمل# ةلارود مصرابتعايقالطلا ف رثااقا

 || لكو هتءنيعلاطقستالو لوكتلابهملع ىضةدالوت - اربتعم نوكيال ءلاىن عفاف. تاتبلا ىلعنمعلا
 | نال لكن اذاهللعىضقيوهنعنمعلا طقست ىتحرمتعي تاتملا ىلع فلق معلا ىلع -نيهلا هيف بجو عطوم
 ا |ىلثىدعسلابز عم كم !المنرعثلا ف :لاوىجأ دل نءررد سكعلا فال_كرعت ءقدك [تاتملا ىلع فاحتا

 : ىذقب نا قثاللا لد عشا كسل عل اطقسنالو لوكتلاب هلع ىذقنأل هلوق نالفالوأ اما ثح هنشو

 || هرعل هلوكت نوكن نازاوجنملا باوجناوىلو |تاستيلا قف- ءلا ل ءفلحما نع لكناذاهناف لوكتلا
 || لحم لا لكن اذا هيلع ىضةمق هلوق نالفاساثامأو راركتلا ع نعارذح فالف لعلا ىلع نعل اة داق مدعب

 ا هدفو هيأبخلا ن نع هلع ابرق لوى. نإ هل دع ىو هت ل

 || كح مدع هجوو ةيلال نست تاتبلا لع نيعلابوجو مدعلل اوكتلاب كحل امدعرهاظلاناوهو مالك
 || عج -اريلذهداز ىزع مالكماقملا ذه ىوولعلا لع فاس هنا متع لو كحنتلااذددعب هناوه لوكتلا

 ْ هنعىدتقاواثرش ضعف امهرد نوعررا هءلعىعدا نام عن |ىوراس 00 اوءادقالا مص هلوك)

 ا نبيع علا سنس اذ_هلاسقف ىنعردق قفاون نا فاخأ ىنا لاف قداصتناو فاحتالا لسقف فاحلو

 | دام ودول دبا كلل هريهظلا د ثاوغل ىلا ةيانعلا ف ءازعو جاي زللاعش تمعلا قف اذكةيذاكلا
 ٍ نءاوبذ مالسل هن لعل اق نسحوهو هضرعن اص ةذ هنيك ىدتف اذا هنالو تح بحاص تناولوا

 || لمادبّس ان ىأ ىههتن ابجاو ةقداصلان معلا ن ءزارتحالا نادموشلار دصلاركذوك ااومان ك 0 9
 ءاضاقت مثمهردفال ؟ةعيسن اقع نمضصرقمس ادوسالا نيداددقمن !ل شور انداص فل ازاو 5-5

 ا ًاذحأل اولوقباكرعالانا نينمؤملاريمأ اب ف لحد ادقمل اقف هتقالخ قرعملااعذ 3 رد كالا ةعزانأ

 ٠ 0 راما ا هفقالا 1

 لاقت كلا كلذ لعجدفو فل ن |كعنماة لاق مهرد فال [ةعمس تناك مارعل نامعل اقدادقملا

 ْ أ ءاغب ءالا ىعدب ناكمنا تاواو ىدملا ىلعنمعلاد اد ردا ىلع ننال د نوكيتهلاقام غاز دنع ناثعأ



 5 (نيعملا خت و نم تلاثل اءزجلا) ١ ا

 أ لصاحما لع فرادقأ ىف ناك اذاالا (لصاحلا ىلع نوك: اب: و نع" 1 ناقملوت) د هةعج راوادقعلا 5
|! 
 ا

 1 ا هةعفنلا او هعفشلا ىوعدامهونملا ىلمكعاجالاب بدسلا ىل 1ءىادد زف ىعرملا ناحق رظتلاكرتا

23 

 ١ هللانالو تدصغامهللابالو تعاام هتلاءالو تكن امهللابفلدتالف (امهدنع بسلا ىلءالهلوق) انكش ا

 : ا ا لا قالط لاكع غارب عفترت م عقتد نام 2اس ال !| هذهّْنال تقلط م 0-7 كلر( :

 عقار !اورط ىدامثبنسلاب رق أواهنالدس اع ىعدملاررمخت ال .ك لصاحما لعمفاكق سلا ىلعهفلت اذا 0 5
 0 هع ٍِ
 فايف اهماكحأ بابسالا د نمدوصقملا نال ىعدملاىل 1عشهم هررضالد 3 ا رطلااذهبل اتصف هنم لقال 4 21 كسلا

 6 معا
 عفتربا ع ىأ (ىدسلا ىلععي ماى فاح م ىسوب ىنأ دنعو هلوق) ىايزابسلا ىف لعال أبغن ىلع

 وهواموق فيلتلا ىف تبهذملاوهاوعد ققو ىلع فاق ى عدملا ق>نيغلان ال عهةربالامو هعوقودعل
 | ا دع( ماتش ناسنالا عج لق ىحأ اعلااب أ هلوق ( نيتفملا ةنازخ نع :رحةراو رارهاظ

 | عيبلابر ارقاوه لب صد رعب رعت سدا !انلباقتمثعسلا عقو هلوق نال ىبعلا ال اقالخ ضد رعتلا ناسف

 | فاح ناش لوقت الث ءاقل( لصاحلا ىلعو ذاقل اهفلصن ف هلوق) ةلاقالا ىوعذهنملءقبالق

 ءدبلا عقو هنا باسملا قامةباغن الضد ر ملا كل ذلراتعا الف هءاع ىعدملا ضرع ناواسكاد بسلا ىلع

 | ىوج نيعلا ىعدملا ىعةزم ناف ةلاقالا ىل !ءةضسل 5 عفان عدمه لع ىعدملاريصن ةلاقالا ىو عد ىفن فلم يلا عفاف

 أرفاكلاددعلا نعو ةلسمولو ةمالا نعزارتحالل | اديلاردق 3(! ادبعلاكهلوق) ةعب يضلاردص نع «اشيتإر 0 نب :
 | ليقيالذا ل ىلادبعلا للعر رك الو ب رح ا ارادب قامعل الا خدهعل اًضقنو دادترال باهل عرركت ة.قرلانالا] ريب كرر

 (جيوزلاو ىرتشملا ناكو هلو رردا سم قعلا دعت قراادوع نا زوالذا ضال !ءىيلختلا ىلا 4 3 1 ةرورضلا مدعلهقتعأ ام هتلان(سلا ىلع فاح هلوق )ىليز راق اكهدادنر رادتع فسلاوا مالسالاالا هنه حقا 0 30
 , دارفالازاو> هرهاظو ىلش ةيو* -لاةقفنو ةعفشلا ىأ امهاربالةضس قواهاربال جو زلاو أ هد قو هالي ل 06-6

 0 نيعتي واولاباسمةريبعتلاعقو ىنلا فشلا لب كل ذك س دلو نم ةدسلا . نملك ىلعرنمم ذا|ىف ةينثتلاو كه 35

 م | اهنافوان اه ةريبعت لا عقو ىتل ]|ةزسلا فالح هء>-رعو ريهكل || نمد ةقراطملاب وول ريهذلا كع دم اسود 3
 | ىوعدإرطتلابةعفشلازما هنيعبالام_مممدحاو ىلع درقملاريعضل ادوعدف ةشَْتلاو دار داردالا ٠ ل 6 ميرو و 3 1

 فاحواف '(ىهذلاى فاش ىرتنملاناكح نابدزوق) ةنوتبملاىوعدارظنلاب ةقفلاوا عيفشلا | ' ساو. 2انهييبو و
 أ قروش ةعشلا ىراالهنال هدقتسم ثنصالو فلص ةعفشلاقحكدلعدلامهتلابلصاحما ىلع تكن[ 0
 | تهذمامأو هملعىدملابهذع رابتعاالهناهنمد .فةسادقو ىعدملاق>ىف رن طظنلا توقمقرا وحلا نكرر 0

 : ش | راوحنا,ةعفش ىفاشىوعدىنحلاىذاقلا عا اءامسى ىمهت والد |نارهاظلاو فالتحا همقق ىعدملا بل 3 251 3 الى

 ظ الوم لات ىخضاقلا بهذ ل ىذاقلاوأ |ىعدل اتهل 1 ةربعلان اف فالخخالاعردا و 0-3 . إ ا

 1 وتساوالفالاو اهعمم ين لاقن ا ىن زها وجو دقتع لهدأأ نس ىضاقلان نأنم لءفاما اكفالفالا نءوأ

 1 اردملا 00 لاقراوا |هعتش بو ودعتعد له هلأس : ىداقلا نارذلا ف ىف

  [|فعيت (كلذك هزلاوأ هلوق) اهن->اولرواقال ا هنجو اريسخالالوقلا نارك ثدح ديهسلا
 0 , | هنالدداقتعاق ثنصالو فاس هنال ىىديىذلاهحولان مهقفنلاَى قد 3 ءاعاملام هيا لصاحما ىل عا

 أ هلوق) ةدتعم ىهام هللا بدسلا ىلع فلق ةمعدللر ظنلا ةاعارمت و ةف ديوس ةقفنل انوجواعراالا
 أ لسواىراتادق نوكينازاو هلع عدقاررشت ب تدشن !| ىلع ىلا لقناق (بدسا || ىلع فادتلا

 | اديددعال ىضاقلا نال كلذي ىلو هتان سنجأ ىعدملا نهر غلا لوا س دلو باطلا 2و ةعقشلا

ةسوهل قا تش تن اذاءارشلا نال لص أ و هامىع لد اد 01 هداحاب ررضلا قاحنان م
 اادطو

 د_قاغاوهلوقإ هياتعضراعل اىلعللدلا موق ىتحىل !مالاك هل |بحف ةضراع باساب نوك 5

 نسال نب انع>ر ةقاظملاىوع دو ةكرشلا, ةعفشلا ىوعدىف ف (اه كيو“ لابو اوجماب :

 ىلع ف لح الو (اثروو) معلا ىلعو هلوق) قساكض رغاذأ الا سنسلا لع سو ىأدنعوا امهدنعأ

 تاتنلا



8 
: 
3 

1 

 3 ىلا لعشأ هلددو دازولف كلا ا لمثالذا| جالا ةردسوج ب توا سيساعا : دلع هللا: اتا ؟قافاتال دوم خ7 >هنيح نه
 الان صاخهنالن الع كنممنساب ىهام هلوققاذكو

 تالكلاق ال_اغل 0 ءكش ىذلا|

 هل_عأق تعدام هللا فلح الو م شيام هللا, فلح ا

 1 1 باو

 _ (نكمسالم لع)

 ٍ ا 0 كا ل لا لا 8 00 ة اناغتلا نوجو قتلا تاذيادللا ارهاظو ا

 دج أولا ملاق بو( ماس قيل اناكنا ىَداَس !الافوهلوق)ر < و ىوج ناكملاظالغتل ازوحال

 ]| :دابز نامزلاوأ ناك لاب صد ك2 د او ركن أ نم ىلع نجل او مالسلاو ةالصلا هءاع هوو قالطا |: اوةياورق

 تع انا الراو ا!ىلاق ه (جاىدوبلا فلكس و لوم ١ ىيع ممنوهو صخلا ىلع

 1 عقنا نمو جبالق ! امطعب صدرت 2ث ل لمن الا اذهوأَ ارودل ااذهلزنأ ىذلا هللا لو 3 نأب ني عم

 ردىل عت هدوجو دقتع الهرال ىرهدلا ىادةسا اذا. عرظتاو رخام فوق

 تنل كن همنا خر دن دل لأ ة ىف يشمل 6 لد ع لباهرضحال ىضاقلا نال عسبلاو : شاك

 اور - |. قلأق نطامشل 5 ةستكلاو علاق لوخدلا

 1 1ع (لصاحا ىلع هلود) دوهيلا عمةسيتكل لامر المري زعتب تيتفأ دقو قالطالا

 ىلإ: زلا ل_ءلعت رهاظو ىوعدلا قدس انتا هصطالخ|قو ردو رك عدلا ىو روف 1

 1 مدر رمل ك- مامر دا نا لعال اهيفث ىلع فلصق اهءاكحأ تاس نمدوص للان أد

 ب سلاكلا اناهنأ فسوب ىنأ نع ىورامبسانناتاهنا انرحيلا فامفالخ رهاظلا اوه اذهو تسلا

 |لئاسملا قحاكنلا لاخدانا معا (مغاق اكول أوق) لصاحما عفا محار كت[ ناوهم ل
 تحن نالاب م ةرادغلابح اد نمةلفغدتو ةق.دح ىأدنع لصاحما ءابف تلك أ
 افلتعاعدلوق ىلع الامذوق ة ىلع حاكنلا ىف فا هيأ ىنأ هميسال |لاقاذهو حاكنلا ىف ةفيلختأ 3

 اانأن | لاق.نآاالا ىعدملا عود ووص عا ال 2 اراكف ١ ةروص ل فاسد تلات

 مالك .«ح ىو#لا هنع لقا ام ىلع ىمدس ملا تاما وركن دال ناك اذا ه-4و :ىلع عرش 0

 ا | روصق هد ة(هدر كا ةتتاويرلا سا ا ىلعاهحارشوةيادحلا |

 تاز سعب 07-5 .اوأايلا ءبوصغلاد

 2 جان عملا اكدلا قامالما 3 0 0
 اة نم عاتباهناجدااذاتح (روصلاهذهىفل اا ىل تاكا ةلوقإ ارتب

 ١ تدسلا لل ا ق'ىل !ءفادواف هلت دأ عاب

 | لش الئراطلا ىتعملا ع داول هنالةلاقالا ك1 ا اعسدملا اميل ف م فلك لولو انذاك ن رك

 2 ىوعد نو ىذا ادوصقمن اانلع أ.هقح ماع ىعدملاو ذل قو ذةف لصاحلا لع فلحاذاف هنمأأ
 دنس 0 اور 5 اواو 2 قحءاقان مىلوأ ناك ا _جةحعاشما ا جم 0

 5 | ندك قأ.اكىعدملا ىناح ارب هيف هنافنكعملاذا اعز اريحالل ما اه 1 ا ىمر هلوعي

6 

 هلود) ىليز يدم ابررض لدا ا ىل 0-5 .لحت ىف سدلو ( هعوقو دعل عقر رب برس تفوقا : 8 5

518 

 أ قاصخلا ذوهلو*) ىأ اير ماظعتلارهريغ ءكا 5 نعازارتحا (اصلاخهلوف) ى ئوجرفكلال هذ 1 كش

 0 5 هل ا اه مظعت ىلاعت هللا مسا عم مرانلار ةنال (#لا ىدوملا ريد فل كال هنا

 فاصخم انو 4 هو دج لوق ناك 21 قامن ا طا قامرهاظو ةوظعمىلاتعت هللا تنك ' نالساكلا أ

 0 لياعمىق أهلوق)

 50 ىوج ملأو اتيت حل لفرع ةئاركا ةاوسىأ قلم دلوع ١ ناتعلا

 |١ ددع:دأ ارااابتالك رم ار نك

 أىذلاهتلالوق) هيلالمثرش هّللامد الك م سا !اماوظعتو,فللختاا نوكمف فرحا فرحنا ىلاةراثاالا ْ

 | ىإ-ولو (حلادحاو لك ىلع ظاخنو هلو هلو 3 ى .ءاهقل انك ذي هيلعدكو فراخ | مظعت هبال (رانلاقلخ

 دلهنأهن ا الرا اص رصورأل تاقالم 0 را دو هللا رفاكلا

 ا ا 1 رمل (هلادال نادحأ فاح ال هأود) رك < روك نما ف صولا ل

 ا

: 

 '| قالطلاو ملحتاو قاللطلاب حاكشلاو هملاب ودرلاب عفترببصغلاوةلاقالاب مفتر

4 

5 

1 0 

6 : 

 اج ا



 (نيعملا تق نم ثااثلاةز <1) ا

0 
 اوفلقال إو هيلع هللا ىلصلاةلاق هنع هلناىشرتري رههأن ردا عا اهاور تحدماو

 نا نمريخت اىذاكهلنانتفاحأ نالدوعسم نسا نعو ىن ء ىتاستلاهاور نوقدأ اصمتنأو جالا اوقلدعالو هللانالا |
 أ
 هنادرهاظو ىهتن اهناو لوي ن اوهو ىلاعت هعساركذ هللا نمعل أو هنأز م |قوىناع اعبي ج١ اهدا 3 ,رمبعل فلحا|

 هنع لعن ام ىلع سدا ةمالعلاد درو اسحب رصورأ و ركخأ !| قلاقانيعنوكمال مح -اوأ ن 0 رابهفاحولا 7 :

 رداقلاو 0 راد لاذ اعالا ناكىا 1 هزلا دو < ول روصق هنأ, ىوما تاو
 ُ ىذإب

 اوطنونيعلار 00 اا دال عرار رات هقص لارك ذي ظاغاذ :ااعق مهوق هم اعل دب ونيع كلذلكفا 0 2 0
 جملا اذهب حرصلب يح !انسو و هةئلد : قرق الوٌكِباعهللا دهعهلاقنا سرخالا لت ىف وانه اي : - اني - ل ل

 فيلخت (ةمت) 0ك ىلاعت هزباءاهس راس و حر انحر )ا نأ. ةاضقلاةضورفف 3 مو ا مهي

 راض :ىأ ةساريأموااذات!ذكواذك ن اك ناهقاثمو هللادهع لع ىذاقلا هلل أ ونا سرخألا 9 0 0

 01 وا ةاَضأآ ىعاولو هترآ اثامفالاو هفرعنا هطخ سما !ء|بتكاضأ م 8 ف يل بهل ريل يرحل
 موق نم ىنثتسب اذهو معلا ىلع فلتسا هوحضو ىصولا فلختسا اذاو ةمناضولا رمت ن ءرد قاتم تب ىزبإ ك1 61

 ل ةمناخن ا ن نءرد مارح امهيفلختلانال (قامعو قالطب الهلوف) هن ةيامحلا ه.3 ىرختال فقالوس الا جرب <ايو ول

 هءلعلامالهنا قالطلا,فلحواف قالطلانهسفلح لاقاذا ه2 قارنا انارمعلاو 5 ىاتسسهقلا ف
 قرفين يدلا ماسبق ىلعاو دهم ناو قرفغبال ضار ةالك بنا ىلعاودهش نا لاما لع يعدملا ع ندربم 1 و[

 ىنالاقالخ هقدص لاقحالث ندع اللاملامانق لفي داببتلا قدم اقون ,دلا ما.ق مزاتسالبيسلا نال ل م
 هنأ هرهاظف لق ةءادحلا 0 (خلا مصخلا ااذاالا هلوق) ىلاليترشال ةمناهولا مشن ءرد فسوا 0 رز غلا

 فيعضدهنا عمة ياو رارهاظل عوضوم هنالنتملا د هر ذفل اول عش ناكافةاو درلار هاط٠ نعجيراخا 0 3 اع
 ىبتاانخ اثمرثك أ زوم ةظاغملا ناسعءالاو قاتعلاو قالطلا.فيلحتلاو ةصالخما ىف ناجحا كك

 هملاتسمناو ىفملاهشضمىف و بتنا قام ةءلاو قالطل ا. فيلعتلا مد - ىلع ىوتفل ١ هناخرات اق | ْ

 ةرثكوهللاينيعلاد الاملاهلعل (امهب غل مدشنخ هلوق) ر - ىنضاقلل هش ىأر انا ىف ةرورضلا

 هذع ىهتهوهاع عنتما هنال (لركنلابىذاقلاىضقبالءلوقإل ىوج قالطلاب فلحلا نع عانتمالا
 000 | ١ يتم راشلا الك قاسناوعا مرا دال ) ىلب زاعرش

 هصنو يجن اماكن ماض أارهاظلاوهاذهو مدخلا لا ملأ اذا قالطلابفيل تلازوح هناءلوقلا 0 عءىّجح

 ىضقولو لوكنلاب هءلعىذ قبال لكن اذا نكل مدخلا لأ اذ امهب هفلحتن ىذاقلل غوس مهضعنلاقو تول انةمخدب فور
 لكنف قالط طاقل مفلح وأف لاقثنح ةئاز 2 قامرهاظ هفلاتخم ه وىبتنا دقسالل 2 كانهلعأ] 4 ى//] 2 3
 لاق نم نارثك الاددسقتلارهاظ ىأهرهاظو ربل اىفلاقاذهلو رثكألا وق ىلع ذ فنساللاملاب ىذقو 5 00 0
 ردلا فوه ةدئافالفالاو هب ىضقمف لوكدلا» اح رام فلدتلا نالهلوكشي ىذق لاقامهب فاعلا ا

 هلا لعد ن ك1 ق الطلاب فلا ٠ نع لوكنلابىذقيهنانم رجلا ىفامد ةءادنارب ونتلا فنصم نع

 ىضقبالن اك ناوزو< هنا. لوقلا ىلعامسب ف. للا ق اةناهإ صخءامىسدقملاةمالعلا ن ءىوجا

 هلفلح اذافدوحنو نامسنل ارمالا هملعا مةثم ناك رف فل اذا ىعدملارطاخن انّممط الوكتلاب هيلع
 رباعو اطلغتلابنمعلا| نععنم« نمم,خمنال (هفاصوأ أرك ذي طلغتو هلوق 3 يل

 هيلع ىذقبال ظلغتلا نءعلكنو ظاغتربع ن مىلؤ ظاغولف قع عنتع هلعل هيلع ظاعنق همدعددع

 نامالادذعت نعازرت (فطعلا فرح ريغب هلوق ]يانسون الزركتلا لان

 ةفصقراتخالانالىضاقال ىأ (حتادب زينا هلو هلوق) ةدحاو نيك ىعسملا نال فطاعلا عم هيلع

 هلود) فطعلان ءىأ/ (طاتح هناالاهلوة) ةنازخا نعرحواضقل اى نانصتت لاوا ةدان زلا ظلذتلا

 ىسدقملاةمالعلا لاق نأم لا كلذ ىلا نيعلا ىف ىعدملا قدير أ: نامزلاب ظيلغتلا ف نال ( ناكمون امزبال
 ىاكلاو نيستلا فاذكع رمش الف هر طاغملا ناكملا كل ذىلا لوصولا ىلاريخأتلا همف نال ناكملاقاذك

 رهاظو



 ام (نكبمالنمىلع) :

 905 ةالصلا هيلع هلوق نموه ف ,ر كح ةامدر عنا لق تلق ناف ةصصريغةلاوحلامذه تناك جانا الا |
 م مصر ال تلق حلا مهاوعدب سانلا ىطءاول مال_لاوةالصلا هبلعدلوقو لا ىعدملا ىلعةندبلا مالسسلاو |
 هابي أد اطر ىلعدلا اةشالرخ "الا ثددخحلا ع هلع مدد د |انعا كلذ نال هقح نممل انادمع ا دا نذهىف سلذا

 ل ا 0 د ماللدو> والو كلل امالد هم !!هتفاضالللاقحنملاراصف ىأب لا لوقمىلا ىزتالأ كلا ِ

 هلل . هيون اة ماد ,ءزدللا فلتخاهنارغلا ير ضاخ ودع رد ىأ (ةباورفهلوق) هريغ قلم اهلا

 هد لا هعمل لق نك-او هلوق) ىوامم اطااكمامالا مدرك ذ دند مرنعو فاصخلاو ح راش لأ فدو ىأ عمد د

 ا 1 ل 2 مزخوت الد معى دووشو| هش ىل سدل لاق ناو ةرمضأح 2: .ىللاقاذا الو (حاالفك هطعأ

 حى كلت || السالا هكعواس باع لك ساو هج و نمعلل اننا كض فئاقلا نال نكن ف: دناغل نددك
 ةناينلإ يو لل هور مر م.7> ١ رضاك هم سدلو ىدللارظن (ناسكسااذهو هلوق) اب ز لمقكتلاد لاغتشالل ىنعمال لاح ف
 كي 5 00 نيبو هنبب لاميو ىضاقلا ىلا ص خش و هب اعىدع يح هيلطاذإ هلع تححاو روضحلا نال هءلع ىعاملاب

 د 0 00 همزاد الهنا سامقل او ىوعدلادرعتع هفالعتساك ىوعدأادرج؟ هراضحاب لمف كك لا مدمق 1

 يععلار م. 1 يدور 0 || ا ديلء يدع , ىتح هلوقو ىاب زةشنلا ةماقادعبام فالخدعب هلع بعل قحلا نال ليقكتلا
 ا هو ايم 00 نم قيساعهنعءان ختسالل هملا ةجاحال (هفالعتسا هلال قو هلوق) انتي هراع ىعدملا ىلع ىعدملا ناع
 نهال فا هر ب طا سل ناد فورت هلوق) ةباور ند 2و فدو ىالاقالخ فاحتسي ل ف:سضملا لوق بقع هلوق

 كا 0 ناد ,زازملا ىف "1 اذرشو رحلا قل اقاذفوءاركل لاب تناكولا لل ماشلا ةفرعملاقاطمدارملا
 ها 20 دما د هيقفلا نوكلن ات و قردسلا قات رنا لع ترناجو ناد 00
 1 سال كاتب || فورعم نوك«نأب ةصوظتملا رمش هرسفوب روم واسكرثيال هنال توناحو داد 000 7

 ن ند لانإ 00 ل را ءالسلا لهأ نم نوكي ناو ةهوصخملاو افورعماحو + نوكجب الو ةرادغلا فورعمر
 اقل كما ىردمل ءافقاقو ا ماا را كورولا ضمالا نعزاةللن ارسال

 و 2 ههفرور

 00 ءاطعا (ي- "اهلا رهشملا ل“ 2 !|ناتتعولادع انهت ءليفكلا ارب هنا لجال سدلا هوو ماي اةثالثبةلافكلا تقأت

 هن
 0 سداح 2, رج كل1 || نكلر مث ىضمد عال ليفكلا تلاط كا | ىلعرمالا ةعسوتل لو روعشلا ا أريدال
 هيب © يقرر ر 04 كيف || مقي ل صال اقول ىقاكلانعرمجلا اك ةموصخااليكوبلط, ناهلو عع ليفكلا لمتول
 كل اا ا اطعأ ناو ليك ولا س 1 ةكلابهلاطب نا هلال بكوماطءأ ن اول يكولا ىلع ةندبلا
 كس بلط» نا هلالو ةنم عاملا ناكناوانيد ىعدملا ناكول لمصالا سفنب لب ةكيلارهيل لاطب نادل لبكوا

0 

 (تانانز قايد احح. نوكي نا خص وبدمغتلا لبق الهنال كلذ ىلا جب اميصالاراتع ناكن اواهرمضصمل نمل نال هك كلذ عمهنم

 ١ "007 0 ا لمكو لا ىفطرتشي نا تش .هناطعاورصامب موق ل وو 0 ا

 1 انا لرب تسال يب, |١ ةموصخابلبكولاءاطعا ىأوأ رغما نعول فوراذلا فو رعم دقي هتوكي هل 511
 ناك ناق سفنل ليفك ف كيلو لدعدب ىلع لوقنلا عضو باطول ىرغصلا فو لاق م ها ريع

 : نذر جلا هيلع ىذلار - لا ىنالا هسحالراقعل اقو هييدعاةساف ناكولو ىَحأ اقلاهيمالال دع ه.اعىعدملا
 0 ل ا نع وخان لو فرح مدور نابطملا رمل ن اور هاا اصلا 1 ىتا ىلةرُمأا

 هطحا ( راب نمالوج لجرلا لس لوقت (ه: .>ولاو لمس نمد هلوق ١ راق رهالا نأ < رصتلا ىسدقملا
 فلج * الان 5 7 ها همترو امن هأ نوك نا هدحولاو حا حامصملاز ءانش هل ان الة هادلا قا ع لماغر أ دوو

 2 - ع 0

 ابدا من[ ضاق هتيمأوأ هسفنب (ىعدملاهءرالهلوق) هفلاستام ةئنقلا ق ىو لاق (جارصلا فانا وو اندراعاو'

 1 سلب || اع ورسول ادافذ< |. رغاربسفت (ارفاسمهأوق) رد
7 

 قرط ءوهمأا لفكيءرغس ثقو لعول تح ةتءررمشلل ا عفو (س اما رخآىلاالا لفكمالاذكو هلوق)

 م ( هللاءنععلاو هاوق) هيزازملا ن نءعرد يدماد ركنا م ءىأ هءاقفر ريكس و

 هلاساعا فو كنان اناوقل امنا اهههللان ال اقف هيأ فاحص ربع عمس مال تلاهلعةنارع
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 1 (نيعملا تق نم ثلاغلا ءزجلا)

 ى.عهللاه جرن معو نيذثاو ةنامدج ةنسناضمر رم رشع سماح نبذ الامون وردا انسلا
 ناواهملوقب اذن فلكس اتنعةمركملا ناك ن اهنا نورخأتملاراتخاو (فلعتسا هنا ىلع ىوتفلا هلوق)
 ناوىل ةجوزي ىهامامملوق ىل ءفالكتسالاةروص ىليز مامالا به ذعاذ أ فادتسنال امولطمناك
 ةلطعم تفاح اذانهدوهج< حاكنلا لطسال ةقداص تناكولاممال نئانقلاط ىهذىل جوز تناك

 ىقهلوق) هرئاحا نعرد هديا ن3 داق ا!لوقي فاح ناف حاكنلا ىلع فاد مهمذعب لأقو

 ودي عجامبف فيلل مدع الن ءااودح نارا ةعار ةعست ان من أدربالق هيف فات خا نعي

 | دمام حاشا الدو دا همدقب ن نمهريغنال ةقرسلا دم دق 0 2قراسلا فل عسل و وهَلَو3َ 3

 تاك لثاواق هنمئ م-11قفاوم لملعتلااذهود علا تحض هنانالاعمرردلا ىف ةاكريزعتلاق قلو

 ىزعوملالاقاذ_4و هذ بلاغدمءلا ى- نا نمرب زعتاا لصق هنم قال فلام هنكل ملصلا
 نال (عطقب لو هلود) ىعةبشلاهبحلاملانال ( قورسملا نهض هلوق) 0 هم 6 3

 لجرابلعدوشاذا[كراصفهءتدش الوهو عطتلاو لوكتل ايه 3 لمجا ونامل انا * 5 هلعف اطوذملا

 نامذل ةسسفلانيتأ ارهاو لحرلاةداهعشد ىضتمف هقرمس لا ىلءىأابلعدبشاذازكملوقو رح ن انأرحاو

 نع رحةدعلا ةقفنوأر هلا ىعدت نان قرفالو (اقالطةأرملا تعداا ذا هلوق) عطقل انود لاملا

 | ءاولا لق قالطلا ىفةلثملاةروص نيم” ةدئاقنكل (حلا ىقافت اءطولا ليةيدسقتلاو هلوق) ةيناخلا

 11 ١ دودعسوا رهملالكق ىوعدلانوك:نانيب توافتت : الر هملا ئىوعدنأ ا مه

 (قالبطلا قىر فالحتسالا نال هلوة) ىوج زنك. لاح اتق عمى انك الؤأ قالطل امر وك قرمملا

 تشد ملاملا ىوعدوهنالهقفتلاوا قاددلاتعدأ اذاحاكن لا ىفاذكو ىلي رامركذ م عاجالابىأ

 ا او ثرالاك اقح ىعدا اذاسنلا ففاحتس اذكو حاكذلا تدثبالو هلوك ب لاملا
 ا نو ازاي سيرخلا بنل ةفاضسإلعو 000 حوجرلا عانتماو كلما دس

 د>احؤهلوق) ربغلا ىلع بسذل اليم نيالااهاوعد ق نال 3 ارا ف الخ لح رلا ق- ىف ا

 نال (ةفينح أدان ءاذه هلوق ( ىثعاصاصق ل جر هءلعىعدا نان صاصقل رك :مىأ فلا

 صاصقلا هيلع ب حورمأب هل-تةولهنا ىرتالا سفنلا ف زوالو فرطلا ىف ررعاماو لدي ل وكمل 0

 ارا ىف لاقاذ هو منادنا قانبالف ناعذلا بوو ىننملاو ىندعئش هيلع بحال هرمأب هدب عطقولو ةياو د
 | قالعتسالاةيفيكىوةدئاقلا مدعل حاسال هناالالذ.لالاعاناعذلا بيعالهعطنقف ىدي عطق !لاقولو
 ةباور فو نالف هيلووأ هيبأوأ هنبا مك ملع هلام هتلان لصاحما ىلع فلق: ةءاور ىفناتءاور لقتلا ىلع
 نالصاصتلابىذقمالو 0 مصل رح تلق ام هللا بد لا ىلع فاد سد

 هلوق) ىننع ىدجلا فل> دعب امهسق صدقي هن الثلادنعو صاصقل |نودل املا باحعال مصيقرار ةالوكتلا

 نيد ريخموهفاهبىضاقلا ريضصملو ةرضاح ةلداع ةنس هل ناكول هنال ىعدملا هلوق. دق (ملا عدا لاقولو

 ىنبع عاجالا»فايصر صال يراخ تناكولف (ةرضاح هلود) هينقلاو ءرد و لا هماقاو فالحتسالا

 هنال سلا نةرضاح تناك ولام الوانتمفنصملا مالك قالطا اكن إو رسما ادم (رصملا ف هلوق)
 | تاركا ا فا هروضح ىل_هكف افروصح قف قاطأر لاا ىق لاق هيففاتخغا

 قالحتسالا تح ىأ قحل توين نال( فاس مل هلوق) ىتافالتحالا لدوهورصلا ف ا

 هلوك) زحملانوددقحنعلانوكتالف ىأ ىن.عهنودهقح ن وكس الف ةذملا هماقا نع .رمهأ| ىلع ترم

 دارأو ىدعهباطاذا 1 ىذلا تيد ىلا هقحن معلا نال (ددممو ىو دال
 1 ةالضلا هملع لا ةفاللاقف ةناب كلأ اقف ىعدملا لأ نم> هنيعشل مالسأ اودالصأ أ[ ه4- .اع ميو ثيدحلاب

 || هنيعوا كا دهاش اذهالا كل سدل مالسلاوةالص لا هيلع لاف ىلاس الو فلحلاستف هنمعل مالسلاو

 0 .دانماوكلذكن لوو همز خهن أهرب ةيضذ«ىدلاث دحلان هقحنيعأا نال ى 5 .علالو ةرماظنكلا

 0 00 0 0 مم م <

 ىليزلا



 ب -- .”١

 ا .ةرلو ىبتناسكع او الاوموأ < :اتععالو هملعهلن طل

 ًراكنالا ىف هاتبدك لرارقالا ىلع لجسولذا ةحاداو لذي لوكتلا نال. دنع ةتملاءانسمالا ىف ىاصال انغاو |
 يركع نا ءاسإل هنأ صملوأاذ- هناكفت كا , ةموصخلا تعامتن | الذب لسكر ا

 نالكلذدولاو هالا قالت سما ف: ص اضع لوكا انارق ىذقي دالق زدنا اف ىرخال قوةحمذهو

 0 أ|ءالولا ىوعد ىلاقولو اهمالكمصت لكل ىسفنتاذين كلو كين ري ماك الل تناقل ةأرلا
 م 0 || رئاس اذكوءالو هن اا م لكلا انالف يسمو ماس تلا
 د 0 | عطق لذنلاو اول لاو د د ءاد ىذا ادمتبانذالاةحامالا لمقي لم لك نأ لدا اة ةلثمالا]

 3 0 هل دعو | جيدلاءاخ ان سس !ااةراشارردلاق 3و ةيانع مم اهم ءعدرأم عق دب ةموصخلا :

 0 7 7 0 7 0 رتب هرسق ثح ىليزل اهركذ امل دهش هب ريهظلا نعرلا امو عنملا كرثلذسلا ىنسعمولاقثيحأ|

 «نيرو لأ 50 1 ٍ 0 ءنيعلاو مالسل |هسلعهلوقوهوروهشملا ثيدحلا كرب هقيشح اان الاشدإل 1 ءالاو هعزاتملا |!

 كري 0 0 , || ءاضقلا اودوابتدئافنمعلادفت ملا لوقو هنكلاهمفنيعل تا رارعأ ظ

 . 0 0 0 تاوغل:الصلا البل لا 0 0 لد 0 ركل
 _ ىو كيو قالدشإلا| مة ىرخ تاهمشلاب تن“ د ىوهح هده ن (ى يس [أمهدنودو 5) ب ةرانعدوصق

 تعا امفاحلا نالرار ة1لوكتلاو لوكتلاب ق#اروهاب تلح ا:دئاقن الا ىو دودحتا زلم لام
 3 أ تناك ماو نوذأملان هريتعب لوكتلا نالالذاب لع نا ن ناكءالو رقموأ لذام هنا ىلع ل لد رمق محو :

 ١ هنال ةهيش هبفر ةرأ رقاهنكدع اسشالاءذ-هىف ىررارقالاوةرو رضا ارقم ل عصف لذمل |ناكلعال ام-هو

 ا ع :/ ا نا جاوزالادح ناعللاو تاهمشلاب طقس اهذ هج نوكمالف لق توكسلاو هسفن ىف توكسا|

 0 0 ا ناصع سمس لوك ان صلال وق نعساوحاو ررد فذدقلا

 كفروا هنري || تحتل خد يفةرورضدهيف نال امه نوذأملا ىصلاودبعلاو تنك لا نمزاحا ما لاقي نا خلا لدنلا
 ناين شدو 7 1 1 ايفعع نارا ذملا ءاشالا ف فملتلا ىف فالتمخالان ءاوةريسلا ةفامضلاكةراحتلا قف نذالا |
 ني ا م . )| فصتب ىضق لكن ناق فاس رهملا ف صن هيلع ذو لوخخدلا لقا ةلطو اهجوإ تدب نال
 رد : نيف فالتخالان امهمالكن ملصتو بهاوملا نعةملالءنرمشأ | ىف هلدمو هيزازملا ن نعىو+اعابجار هملا

 ْ هلوق) 11 ارقاوأ ل ذبوه له لوكتلا ىف فالتحخالا ىلع ىن :دب همدعو فالدسالا ف هينحاضصو مامالا

 نم ى.ساملامناح نمىوع نإ تناك ذا قرص تل صم 24 انزئاناهفذق هناا >وز ىلع تعدأ

 ا للعهيف ىوعدلاحراشلا دتاذفو فذقلاد ح ىف اذكو نعمت الأ نمناعالا ف ىوعدلا قت مدع

 ١ عئاد ملا ىفام هملغدرب (اعاج افلح س الهلوق) ىنتقذق دق كلذ كنزاوخ ىلع دا لاق ث.-فوذقملا

 | هناللبو اقالارهاظ قدنحلا. ىذقي لكتف ةياورااره الن ىلع فاحاذا ف ذقلا ىوعدىفامأو هلوق نم

 اا دود- ارثاسدل زنعمهضعن ل اقو 0 !|ةل زئعامهدم ءو هقم ءدح أد ة:ءفرطلا ف صاصقلا ةلزنع

 لاما ىذقد وفا ةقرسلا قدح انودريزعت اا. هبف ىضقرو فاح لم داع كالو ئىتب هيك ىلا“

 | (قزد قة هناد_.,ىلا ىداقهلوق) رزدلا اك سف ان عأ (انزلابهلوق) ةيلالبنرسثعطقلا نود
 ْ هلع هقلعى ذلاب أ دةولاق هناقهملاةراشا ىذاقل ابدأ قمالكلا اذهبهالو ماقذاقد معلا ريصن د لهو

 ريض تاقاكوه فزاقللرخ !لحرلاقف هريغفذق ل جردودحلا فركذو كلذ نعازر تفز هنا لق :لو

 ' اذهةد ع تعب تفلخ مدعي تدن زامهللابستسلا ىلعىأ (ىوملا فاحتساهلوق) ىبتنااذاقىناثلا

 ار_ءندوم مساقتل اىنأنب «روصنم نب نسح ا (نيدلار  مامالا ىذاق !الاقدلوق) ةيناخلا نعرخ

 ١م مرا 6 نم ةعاسج ىلع هقفت ىواتفلا حاص ناهضاق. فورعملا فاغر ءلاىد :.زوالازيزعلا

 0 .ءنبد# ةعالا سعت ق | اوبامسبنمراكلا ن مهعاج هيلعهقفتو ىانمغ را ىلع نب قاح#اوب اوأ

 777 272727777277_ببببا” ب07007 07 7 جلا

1 - 



 1 1 ل | 4

 داعب هيد اد اتسروعيعدمع ىلع دان اورلار عطا فل الر كج دمتم

 جارسلا نع لاو قف ه- 2 للعسل 0 ا!فامسألو هلوقو ىتفملا ة نم فاح ركن : نتا |

 8 ء.ملععلاذاالاقاقوالاود جس وت و تملا لامىف ىدولا الو ىصلا لام قب الا فات وا
 نيمعتلارنسفلان مهنكفل نش مزاد هال ستاكملا لكس اذا تم نإ )!نع هم 3و يوتا نيس نونطتسدنعلا

 20 لوقت ل )هن 00 .لنأ] ىوعد نع لكم اذى

 ى أ (دهعو فدو ىأ نع ىورملا ىف مزال الوهوهلوق 3 هاأعد | بل طم 0

 ١” || ضرءامدعب هلع عدم ا ناواو لاق ثمح ةيناسملا نعر هلا ام هيلع ىو مزال ثالث ضرعل هااراز
 : 1 اهيلعلقتس وانالث لك - تح هيلع - ىؤق.ال فلحااللا اتو تضم مث مانأ ةثالث هل هلوتسا نيترعنيعلاهملع

 3 أامأ ةفنح ىأدنعل املا, نعدر( جاكي ف فامقسنالو هاوقإ) لاه ةسالا لق 5 هأ ارك: ريتعب الو نيعلا

 5 | ىوجاقاغت [فلصصز لادن ف وزارنأ أو ةقفتلاتعداو ارا دك رعاه ردا أرملا تعدا اذا ةارمإ فلا 0 محو

 7 0 ىعدم ن اكن افح 07 نودةقفتلاواقادصلا ,مهتعداأم تن“ : تفلح ا نعلو انهناقأب دوس و كوز تى / حا 8 ' ا اكنلا 4 هكفريع

 0 و د/ 95
 1 صل لاو جتزتلا تداراوة جول تناكناواوةلطرملاب هاه اوس 0 وا أبت 3-0 اجو رم هل رخل جود زاوه 2# 6 9

 ماعلا ادا د ًاقرهم همز راد الو هن ًأرما تناكول قاطتف قلاط كل :اف ىنأرعا تع ناجوزرلا ل وشنأ 0-10 ع 56 3

 قافتابهنادرهاظورحملا لاك حاكتلابرا ارقالا ىوعد ة5فالحس هءنقلا (ةمث١ عئادسلان عر #2

 1 ارماىعداهنال تبذك او هلوقب تنتاان: دعلا ىهعج را د "00

 جوزااوه ىعدملاز ناك اذإامل هذا !انابزارت_حاديقلا لعجىأاذ ذهورافغلا خملاسدإ ل هفانتتساكلع
 نأ ةنامرإإ كوز

 دق (ةدملادعب هلوق) الفالاوامهقداصتل ةعحرلاتشت اهق دص نان اهدعرو أّةدعل البق ى ع انا ٠ (دلار / هر 7 7 ذل
 0 . ٠ يى

 1 رابفغلا خمدتةدصوا ب ضمدعبهاعدا اذا تثبان كح و ةلوعب يد ءالدالا ةدمق عع ىلا ىعداوأ ةنالدنا كاين اول جاع

 5 ًادال.تسالا تش ىلو ملا ىعداول ذارخ" الا ناحل ن نم أتالو (ملااهدس ىلعةماتعداناهلوق) للان إ# 7 0 5 نانو

 كلو 4.
 0 ىوعدلااهف قأتبذا ةروك للا ءام_ثالارت اس فال ناعلا اود ا اذكواهراكد :اريستعنالو هرارقاب قدام . لوو 0

 ىدلان وكت, ناروصءالىأ ناعلل اود- 2ااذكوهلو وووهدازىزعو رردلان ءانذش :نينالا نم 0 كر 0
 0 ا 00 2

 هلوق نم ىبلن لا ىنافدالتسالل ةمذلا,همالاو ن اعال اودع الَةنلابفوذقملا ىأ ةمالاو فوذقللاالا 0 ل
 تال قال تسو بنا ءرعك باش !|مالكرهاظ لاقينا ون ةمالاو ناوصل أد لق قيس ىلوملاو تير م ني الوهم

 امرا تع ذا ىأراعداوداولااذه هنم تدلو ابهناتعدا هب رتلارد ف ىذلاو هءارتعا ىوعد ىهو/ 6 1 2
0 6 

 وهام ىل_ع ين لتابزارتحا نسل هيدستتلانأ ارهظت ىذلاو ىلش أو هر ذاك اهملك هممت ن نموهف 36 200 ول 3

 01 راب ةروهسملاربع لغو ىوعدل ادو>و وسل طربست هنأ نهروه ب ا كلذ ط بال تمار ]لع ديشلات م 20 ةمالادلو واسسات ا و ملا 1 0
 237 |لوقهفلا ضو ةجوزإ || ىوءد نءزارتحال ادمفيةم تعا يبذل هان ادكسو هزقن مدع قكل 007 لو 1 5

 1 0 دلو هنمتدلواها جوز !اوة-وزلاو أقوملاو ةمالان مدحاىعد!نأن دال.ةساو نتا ل وة دع ىناتسهقلا|

 مرارقاب تدب بسنلا نالروص:الىلوم لاو جوال ىوعدناريهاملاف نكلو ناطضاقىف ذاك اتسواامح

 4 دير تاير
 | منا هروصت 1 را ل ا و هذدن اهر اكن الةريعالو 764 لم تاكوإ_ 5 هيإ
 |لوهجم ىلع عدا نانهلوقن مىسعلا رش قامو (حلاهدعهنابدلا لووحم ىلع ىعدا ناهلود) 5 5-5

 ْ مالكحلازاهدعدناب اوصلاوب اوصلا قال هقتعم دنا بسلا وه ىداوأ هدبعهنابسثلا يرد 0

 | عدلا ةنب لقت لهسننلا قدنعر كلا فاق: ملاذام(حلاىعداذ 'انتساوهلوق) ق قراىوعدف ا 7
6 

 00000 او اواو لي لدا الابتدشب امس ناك ناف رنا

 "|| ىلعإلا لولا ىوعد فالخريغلا ىلع سسنلا لج هءف نال مهدالو أودوخالاو مانعالاو داولادلو ودل
 فورعم ىلع دان ان هإوق) جاهولاجبا اًرضلا3َ 20 لا (تسدابسا

 قراعوعت فالض لوا دورملا ىوعد 3 ىرع 9 0 نأ مش هناا



 لاير نا 3 ا الدم ىلع)

 هلوق) دان تا ند ىوج نقل رب كي دما لالدتمالا صيعتم ضال [تذتلا 0 1
 هاني ورامانلودهاشل اعمنيعلابىنق مالسلا هلع ناو راسم (خ2ا ادحاوادهاش ىدملاماقا اذا اذكوأ|

 دعب ةبح تيالف ل هسدركن أو ملا هنب ليهس نعة عيب ردي ورب هنالو نيعم نب ىحمّدر فيعضءاو رامو |
 كاعد ىذا :ل| نمباط(ه 2 ىنعرهاشا !حاعصلل اًضراعمنوكتنا نءالضف ىوارلاهركتاامأ
 ىذاقل ا|نادهاثلا واو هيبحالمتداهش ىف نوقعوا نوقداص مهمأ دوهشلا فلو ا ة< هراىعدملا ||

 (قسأدم ءلاىذع راتنوك. ناالاهلوق 5 ةيرازبلا ن عدحر شورب ونت هداهشلاءادأ ن نع عاش الا ا ا

 هنافقبسادلا ىذجراتواغراوانهرونالف نم" ارشلادملاو ذو قا املا كلما يراخلا ىعدااذاام فال ٍ

 دنت جاتنلا قدملا ىذةنب نال (جامل كيلا ود جادا اك هي ريهظلا ن نءرح جراذلل ىذقأ|

 معدتي ىذيرات قيس دسقتلا ىذتقم( قرسأدبلا ىذ راتواخيرانانرأو هلوق) كل ةيلوا ا

 جراخت خالو هكرات قسد لم )| ىذل ىذقي هنا دي ل ليدبلاى ذل ىدتمال هقمس 1

 نيدسح ايزارتخا|فتصملا ء لكى قلطملا كلم ايدسقتلا نوكمذ الف هريغو قاطملا كلما نيب ىرسلا مدعدتعأ|
 ل اكلم قجرا اكان دمب# اضعلات نمتلعالا :

 قلطملا“ ء||؛ايدبقتلا فنصملا فد-ولذ هت ران قيس دسقم هوحلو جا امل اكقلاطعلا كلم ريغ قدسلاىذ ْ

 دبل ائدتنب لقت لوصفلا هده قناق هلوق) ىلوأ ناكلدملاىذ 2 رات قيس 1 ناهلوقب هلدنأو

 ءانرلاكر كد ناكناونمللا باو ناكلاو نطقلا لز رشم الامسن تيا ٍ
 ةدكأ أتدملا ىز ةننب نال (ما فاشل للفو هاون ) ديلاىذ< رات قيسناو جراذنل دلل ىذق سرغلاو |

 اذكوىلوا نوكي هنافامهدحأ دي فأر ماو ةأرعا جاكت : ىلعو اح جاتنلا ىلع ةشملااماقأ انام ١

 اسلوب تن ةنياماةاواه داوتياو اتحاد اسناد«. ا دجال عار ةمأانعداولا ٍ

 ديلاذادملاىذة نب هتشالدلا هتترثاامردق نالاراهظاواتامث ارثك أ جراخا ةنيب ناانلو ىلوادنلا |
 0 اءالولا ىلعو هب ومخ او قاتعألالاذكو هءاعلدتالدملا نال للا فالمشأللا قاطمليلد|
 ريمضلا ةمقأت ع نممسنلا ضعي فاهمي وأو او قاتعالا,تءاثلاىأ اهب تءاثل الرا ىللعوهلوقورحو ىلنزأ
 ىفاشلا نس واتس هف هلت لا هرالانخش قلطملا كلما ىنىأ (اقلطمدملا ىذ ةنيمب ىضقي هلوق) فرحت | ا

 0 ةرخال هنا قالطالا نفاذ ىلعو عاسجالا,دبلا ىذل ىذقيقلاملا كام اريغىف هنانم ىرساملا ظ

 لاميوذقوهلوق) ن . كيل ما ىمسأ د ملا ىذذ رات ناك اذاامنيب قاطملا كلما ىنديلا ىذلءاضقلا ىفأأ
 لل شا لذ. لوكتلان ال( ةرع ا ى ىوج ىعدملاب لاقي ناىلوالا (ىدملا|
 لهو ىضاقلا سام ىفلوكتلا نوكب ناديالو فلاختلا بان نمىبلب زل نعرخءاضقلاالاعش بجو
 تغني فلك نادادامتل وكلابهيل ءىذةوأو اجرب هدر لو فال لوك اروف ىلءءاضقلا طرتشد ||
 لو>نو نم ورارق او ةضسباعبسهايشالا ىقاهدعوانالث ءاضقلا قرط تغافر رد هلاج ىلعءاضقلاوهيلا |
 هعمفئاخناسناةئلاشراد نمرها ناك ةعطاقةنيرق عباس لاو حوحر ا لع ضاق لعوةماسقو هنعأ|

 يعدي اهذ كشولو هلت اقهنادحا ىرتعالذا هيذحا هن اسوار وفرد هواجس م ارد ل ١

 هيأدربك | نا هفلحالا همه نأ ناو او مار اىف عوقولا نعاز رد فاالو همدخ ىضرب نا ىئش هيلعأ|
 ءاضتلادع نيابي العكد بودس وااو ا - لطم عام انا ْ

 فاكر علا نالوةلداعلا ةنيمل نمدرتن ا اجا نم عياد يمهلاوهو ةيناخل وكتاب
 ىسبتنالصال ءاحاذاف ةنملا نع

 دجو مث ضرذلا دج و هنازاو 2 هرذكروظال تلاس العا هماقأ هيلع الهنا فا 2 سدس وأعداناو ا

 ىنإ سم نا هل نوذألالداعلا ئصلا )- 3 اهريغو نياوصقلا نرد ىوتفلا هيلعوءافدالاوأ ءاربالا
 فقول لام قد ونثاالو تلا لام ىمرلال وصلا هلو همس لوكاس تا وا

 هندع ىف ثنحت ىت موخاب دسالا هاعداولا متماقاب هيذكر هب و 0

 ٍِء ةلاوه 1

 ا

 قفاشإإر_. 0 ناله

 0 ل
0 5 0 

 تامل( جل
 كدب

00 



0 

 ا 77”؟”؟792222 222 0-_ / .- (نيعملاتف نمثلاثلازحلا) لك
 طفلدارما سلو (هيهنلاط هئاوهلوق) ةيزازملا نا

 هظارتشا اواعح ةضال# اك ىوانتفلا ناحكا|ماو قح ىطعمل رم هر 1 كوارع ليدي + اطاو
 لعل لزق انكش طا ذكالصا ةملاطملا طارتنا مدع ىواتفلا ىنام ىلع عج هل انافعض الوق
 يشمل اق ءلدوج الزيكسمل يل املاهازعناواذه ةياهتلا فاذ كك هلوق ىلا (هتناعا ىضاقلا
 517 نيدل ءاقتيب لج ومهدي ىق واع .ةانهر نوكمنازو<ذا(ل هحأتلا لاتحا عف ةدإدنا ىنظو هلوق)
 فرعباالهنأل(هقصو رك ذ هلوق) ىوج ةيلاطم اد. ,ة ىأ 6 هلا هنا اذه. نيرو انش
 ردقلاو ةفصلاو عونلاو سنجار ةنهتأل م1 ىوعدىفدنالو (ملا ةطتلا ىعداوإو هلوق) رددنالا

 ةبلاطملا هلا ل ىتف كذاذاو عمت اد سرك يو هيلعانيدرب رك ىعداول ةريونتلا فا كب وجولا باسو
 لق دقفهلوق) رز بلا ن ءعرددوحنو ضرقلا ناك م ىف كالوتساو بصغو ضرقوحن ىو هانبع نام ىف
 نافءلوق) اق لاكش فد ولا تناك از ةسولغملا ىلعرادملا نالةياهنلا ىفاذك مصب 0
 مزلولا ذكحوررد سدح اهؤازف ملا ظ هنالركشب وار 02 ىتج هسحركت االو رق اال ل اقولو ( تاور أ

 قلع نع ىناثلال وق ىلع ىوتفلان اان تدت يور |ىلاق ةصالخ ىناثل ادنعةؤ الد توكملا

 || هلوق) ردىدملاباطالب (هبلءىضق هلوقإ) ردف ات دغراكت اهنا هبشالاعثادمل نع لقت معءاضقلا
 ىدي نيب هئمع ىعدملا باطن فاحول هملع ىضدملا نال ىذاقلاف.لتةبديق (ه.لعىعدملا ىضاقلا فاح
 [هطصاولو ةمنقلا ف اذكىضاقلا ىح فلكل نال فات: سدلاذهف ىضاقلا فالكتساريغ نمىذاقلا
 نماض مصخملاففطحول ىعدملا نااهيطصاولاذكو ل طاب وهف ديرب نوكمو ىضذاقلاريعدنع فاح نا ىلع

 الإ دك قادما !ادعبالا فمأ 1-2 6 رب وئتو ركل ن نع و ولالل

 ْ هياضرلام دع ىلع ىرتشما فاكس تمعلاضرا ف قعضاوم ةعئر أى تطالب فلس فسون ىنأ دنعو

 1 رة لهنا فلست فاغلااهجو ز لءدةعل ضو ةتلطاذانأ رماو ةعفشلا هلاطن | مدع ىل 1ع عيفشلاو

 ىللعاسدىعدان م نأ ىلع اوعجاو تءدامىلا-هت هتافات قسما عدار لاو هعفم !ااهاطءأ الوامسش ا

 هللابفاحنا ىلوالاو روصقه. .ف تعبام هلا لو قور ب ثراولاو ىمولا اطالب ىضانقلا قلعت تملا

 عمر اكن الاهلزوحالهيلع ىدملان العا مث ريغو عبادك ءنعجرتولاملمشنل ككلم نع رخام
 قوهعثان ىلعدرلا نمن كتف هلعةندملا ىرتشملا مهمل هراكفلاعئاملل ن اف بمعلا ىوعدىتالا قحاب هلع
 را (ىعدملاىأ هلود) ءاعشالا ٠ نعهملالمنرسش ل زاون 5 !|عوسبف ءامهوذ ندا اب لءاذا ىصولا

 لعج ثدح رك ذامىلعءانب لعافلا ىلاردصملا فا طا لسق نم ريعذلا ىلا ثلط !١ًةفاضاناىلا حراشلا
 لوءفللردصملاةفاضان مةقاضال انهنلعو فل كلريمظ ادوع لع لد نءتالاذ-هو ىدالريعذلا

 هيلعةلوقل ( هيلع فلحال هءلطن ناو هلوق) هن ملعلل لعافلافد>و فاح بلطي ريدقتلا نوكمف

 لعدقح ءاوت ادصقركلل|نال هلاققحر اصاغغاو كلما مالهم هنلا هتف اضالهلاقح نمعلار اصف هنيعكل مالسلا
 ىو معزباك انذاك ناك ن ا سوم ا ى مو ةيذاك- !!نول ارهسفت ءاوقا نم عراش | كةراكناالاب هعزا

 ىليز ماظعتلا هج و لعق داصوهو كاعت هبا ديت اول افلا لا لصصالاو لاملاءاونا نم مظعا
 نيعنال (ملاىفاش !!لاقوهلوق ) لكش وام هلا لكس نا 2 ةلطم عدم ىلع نمعدرئالو هلوقإا

 هيلع هلوقانلواب كصق» هاوعد قدصروهظ ىلع لملدى م لد هلى < ريع دملانبع وهلع < هملع ىعدملا

 ن*ىلعنءعلاو ىدملا لعةنسلان أ لاَوُمْأَول لاحرعامد سانا دال مهاوعدنسانلا ىطعأوا مالسلا
 مالسلاوةالصلا هيلع هنالو ىعدملا ل رخو ثهءارو سدلو قارغتسالل ماللاو فلالان الركا

 ع لمحت فيرعتلا مالنال قارغتسالل ماللاو فلالان |هلوقو ىنرع ةكرسشلا فانت ةم#لاوام نب مسق
 ءارو سدل ى أوت اًئثهءارو سدل هلوقو دوهعم كانو. نكيملاذاةقيقحلا فيرعت ىلع مذقنو قارغتسالا

 ىعدملا ىلعنيعلادر واذ نب 0 ملا ىلع ناعالا عبج نا ىندملانوكمف سذحلا كلذد ارذان ا *سذخنا|

 مرل

 0 ءاسدع أور( هملاط طذ "هنا ركذ و (

 م ااطملا نال لءقوهتناعا ىضاقلا

 ةدل هنأ ىنظودانتشا همؤو هقح

 اذا ندلانا معاو ل جاتل !!لاّتحا
 ردقلا نس ناّدءالامنزو ه ناكج

 ناك اذاو لكلا قرساك سنجتاو
 ىراخ وف هعوو نس نا .الانورمض#

 دوقن دانلا ىق ناكناو برقلا

 هنارهتفصو هعون نيس نادال ةفلتقم

 ىأ(هب د)ةياهتلا قاذك<ىدروا دمج

 هناءىعدملا بلاط هناىعدملاركَد

 نال م هنآل هلا هعلستن ى أ راقعلا

 هجوباس سون وأ هدب ىف انوهرم نوكم.

 اذه لوز امئاو هدب ىق عرش

 ىفاولاق انفو ةلاطلاءلاقخالا
 قحريغ هدب ف لوةب ناب لوم: 1

 اًدهنا اذه نمله فىاكلا قاذكا
 ناو) اضأ لوقتلا ف داريدبقلا

 (وذ در لاق تر كالا
 6 هنلاطب هنأ او «ةصو) عدلملا

 سس وءانمالاب ةطنخا ىعدأ وو

 ناف) عضال ليقدقف اهناصوأ

 ىدللا) ىضاقلا ( لأ سىوعدلا تدع
 )ر ةاناف) ىوعدلان نعى أ (اهنعهيلع

 ىالملا نهريفركنأوأ ) هيلعدملا

 ءادالاب ىلؤالانكل (هيلعو ا

 موزللاو ءادالاب ةيناشل || قو طقق

 ىازامحمليءاضق نوكرأل ذئنش
 ىأ (الاو) يناثلا فة قم .ةحىوالا
 هدم لا نع زعن ا ندهرس : 1ناو

 (هملطب )هل اءىعدملاىضاقل 1(فاح)
 هيلطب ناو فلحلا ىعدملا ىأ

 عدم ىلع نيكدرتالو هني ءاعفطحال

 دلل ٠ نكيم اذا ياس لاىلاقواقلامم

 هيلع دما ىغاقلاف أ حوالصأ هنن

 0 نيا لكنف

 الاو هلى ذق فاح



 ام (نكسمالنمىلع) امهوخوتئل قثلا ةشلاو جرلك اهل ةرسعتءام ناك ناو

 ناو هلوق) رحيق فت اامال ةيؤمو لج هلام نادلملا قدهرعس فاّتخاام لمقو نارفعزو كك ةنؤم
 الباقى ذ لاذارهاظلاو اردو رذعتباسم ناكناواهضعي قو خدشلا ضعبىاذك (اهل ةنرسعت امم ناك

 !مزابال ئلالطم نكعامال هلقن ىف ةنؤمالامن كمملاندا ا أو ىوجرسع لا الر ذعتل اوهاغا نكمل
 العشم زارسعتملانريمعتل اذ ةنمحو همزادال هنا عم ةنومو لج هلاسعذولو ناكمالا عدراضحالا هقلكلت

 راك هلونل لكلا نء ان ردلا ىفاكتلق ناوةْنْوموإةنىفناكن ايرسعتلا ان هرذعتلاب دار !!نا
 ا هلوذ) اهلقنال ةيلذقل ارق بحاول 'نالاهراضحا ىلءريصال ةعندو عملا ناكاذا اذكو (ةيسشفلاو
 6 ةئوالا اوةروك ذا 6 هلوت ( 0 -ءوأ امك الة ئاق نكت نأب ةباود (ةرمض أح ن نكمل ناب

 اةرهخ ذلا بح اهو ف ردابكا أن ناد ءومدلا طرم ةوراشحالا ىف هراهثاو ناو حلا ىق تعب

 || هلود) دار نلت هى لد د ول مهو ناد هاسعإم عفدلامفد دار (اهق

 | همهتنساد مص نالف عقلا ناس ,الب بصغلا ىوعد ص اذاو )خا ىمتدصغلاقو ةعقلا نيس ناو

 || قد رطلابةدح ىلع لك ةعقرك ني ناو ةغدلا اد عوذلاو سنحلا هفاتةعانامعا عدا اذا اع ةلج لكلا

 أ ىو دقو طرتشم القاهرمج قام اءاصن !منوك عيل ةعقلاركذ طرتش ةقرسلا ىو دف ل.ةويلوالا
 |ىوعد لا ةمصل هزاس نمّدالف لج هل نا بصغل اقو الوأ لج ناك را نمديالعادبالا

 | دمت فرع الا _عرناسنالا نال اكلاف لاق (حلا تاءاورلا ةماعىفركذهلوق) هحرتشو ربونتالالاو

 | هوت ةشحافل اةلاهكا ذه عمىوعدلا ةدكودتافور ردلا ف ل !اقدير رضتل ةعقلا ناب فلكو لف هلام

 | نوكالف ذاكلا مالك نافل أت اذ نمع ا نع لكنو أر قأ اذان ابل ا ىبعريجماو ركتأ اذا مدخلا ىلع نيغلا
 ١١ ناىاولحلا 2ع الا سعش نع ناذمضاق هرسر صارت ق» لاا ذه ق لوقأ ى واقد :ةكلااذيبالاا فاك

 1| ل ددنحو ىرتناف قولا مفوا ماما امهتاذاالا فالعسالا عن هن :دملا لود عت عم ةلابهجلا

 هيض ىح هيلع عدملا سس دق سلا قس ىف ىلءقتةندملاو ىوعدلاذ تا 1 مال
 دعب ىنعب هتعقن هلع ىذقب مت 1 نيس ةرل را 4-1 #لعردقا|اللاقولف هلع ىلع كه: :دبلادوشتل

 ىوعدلاف :ةلامحلاف ا (هاوعد عه هنأ هلوق) ىوج نيرومشن س د4 اردق ةمناخا ىتو ةهقلا ناسا ىلعري لا

 نعقسامديأتب اذهب وظفالا اذ هريغب ءاشالا فكن هرلاو ةقرتسلاو بصغل اىنالا ةمعلا عنمت ةداهشلا ف 7
 ءانبلا !ناملع |(اراقعىعدان ناو هلوق :) ن اضاف مالك, هيل عدرلا ف ىوجادمسلا» هركذام ذعةيح جالو رردلا

 ظ اطاغذقو اعتام مف تيحوانوعءاعبب نافةضرعالب اعبباذاام اد تالوقنملا نم لختلاو
 | لاذ اام ىلع لمحت ةصرعالب اعسباذاام_مف ةعفشالهلوق ور ناعما نم لخفأا لعل نيب رصعل ا ضعد

 ول . دلال يقل هيف تدثتركتحملا ضرالاءانسلافالاوة رك ضرالا ن تبحر

 قوسألاو ةفاركذل لدقو عضوملاو ةلغاو رصم او (هدودحركذ هلوق) ةعفشا| ىف ىلأ. _تاكراقعلان

 فرعاذاالا (الوااروهممناكءاوسهلوق) .ةيلالبن مث مزالةيرقلاو رصملا ذو مزالب سل كيلو
 ردهق.قح نسدلاىوعدهنالراقعلان ؟ىعداولكربونتاسهدود->ركذىلا جاتصالفا مرعي رادلادووشلا

 هنال (متا طلغاذاامفالخهلوق) ىجليز لكلا ؟ترثك الل نال (ةثالثتفكوهلوق ) رحل نع
 | ىعدا اذاهريطنو نيلوصفلا ن عدا ارقاي طلغلا تي ,انسا كرت كلل ذك الو ىعدملا هي فات

 هضاوفلتءاوكلذاو رك دولو نمل | سفح ناس ع ندي هكجدناو لت ةداهشل !ناكدو فتم ارش

 أ هلو 5) جا, ز ىضاقلل مول عمريصب اب هنالةداهشلا ىف طرتش ىوعدلا قدودحلاركذ طرتشم كو لدم
 ةدهاشمريعةيقديلان ال (امهقد ا عجارلا قهباوص (ةعبارلا ف

 )0 ملا هدب لد هلود) قيع كاملا وع هذبخأ ىلا +«رذاه 4نوك.ل هنفاعضاون ا»-هريغد قهلعلو

 عفا انا ا زدياستا نمدسالةهدب فر اقعلا ناك اذا الا هد: نوكحبال هءلد ىعدملانال

 | مصل : لعفلا ىوعد ناله: :دمللرةمقي الق دام ءلاىذنم*ارشلا ىو عدو بصغلا ىوعد فام اهلطماكلم أم

.2 

 6 هب

 انمأ ته وأ اسما ىه غرم
 هرمدح كنعد :وه_تاادداودش عسل !

 كلذرىذاقلا اري عمساذاف ىزا

 هذحو هتيمارأ. خاب قطاع |ىذق دق

 ناف) ةمناخما ف هل اموةينقلا فاذك
 ةضاح نكن ناءاهراذ-|(رذعت ١
 ثللاوأ همقفلا لاقو (ا 0 :

 ةروك ذلارك ذدع# انا عم عم طرتش ٍ

 ن.دلارؤخ تال هنو ال او

 ناكن او اهف ةهريخدلا ب>انمو 11

 ىعدملا دب هنا ىكداو اأن اع نيعلا 1

 هزهق ىعد-!|نبب نأ 0 قدس ءاآلأ

 هدام ىل_هدو هاوعد عمم" هلق صو

 َىد ء تيصغلاقو ةعقأ| نين ن و ١

 مك كلاههناىرداالواذك نع |
 ف 34- هتك م اىردأالو

 تاو)ءا 0 ” هنأتأب اناورلاةماع | |

 ةعرالا (هدودحرك ذاراةعىعدا | 1

 هيلاوألو أ اروهشم ناكءاوش|قلطم |[
 ةبآو رار هاظ وهو ةفدوأ لَم

 دساولارادك "ار وهشم ناك نأ لم دو

 ىراخ لع فاازاذو - ا
 وهو دودحملا نوداهركذي قدك

 ركذول ىأ (ةنالث تفكو) اماوق
 ايالخ اح 0 ردا م ةللا
 ةعارلاف طاغاذاام فالخم رفزإ
 ءامسا) رذ(و) ىوعدلامصتال | 5

 ركذ نه ذبالو) مهباسناو (اسءاععا
 دحلابحاصدج ركذىأ (دملا

 ناو (ادوهشم)هبحاص(نكيل نا
 ا ذ(و 2 هرك ذب تكن ار وهدم ناك

 دي يأ (هديى)راقعلا ىأ (هنا)
 ديقلا ادهىلااتسالو هيلع عدملا

 دلا ى دهاشم هنإل لوقنملاف
 (؛ههقداصت,ر اقعلا قد.لا تنئتالو)
 ىعدملاراقعلانإ ىعدملا ركذ نان

 هلع دما قدصوه لعدم ادب ف

 مكوأ ةنيب)دبلا تش (ىل :) كلذ ىف

 حاشملا ضعد ىلع مي ءىهجأ| ىف ق(ضاق ]
 2 ع

 امهتواسعت دامك هلل : هناث(ل وقنلا ف الخ) ى قش دل 5



 (نمعملا تف نم تلاثلاءزجلا)

 ىضاقلانيمعت ىف ىعدللر امخمانادرهاظ (ةموصاما ىبعربص ىأهلوق) ىنيعهللع لد سال هكر ئاذاف
 هيناخا قو هيرازملا ن نءردد_-+بهذموهو هلع دالراسخانا هيىفملاناالاناضاقةدآم !اقو

 دعو ةايمادس ا نلخرتم ,ةموصخلا تعقوف ةدح ىلع لكم ىف ام متةدحاو لكن امضاق هدم لاق ناكول

 فيوووأ بف فاتعا كا أي ِ  الاو تلوم ىضاقلا همصانم نادي ربىعدملاو ىرخاةا ع فرخ“ الاو

 دلسلا لهأ نمر الو كلا لهأ نءامهدح أ ناك راكد هملعىعدملا ناكل ةرععلان اريمصأا او دعو
 لكتب لطر صم نا.ضاقةيزازملا" راعو اذه ترا املا الانا دما تامل ارأذ

 هقالطاب وهورحبأ افلا ىوتفلاهلعو دهدنع هءلع ىدللر ا. لاف ضاقىلا بهذ نااممممدحاو

 نمةاضقلاتددعت اذاامو سكعلاب هلع ىدملاو هب .اعىعدملا | ة ىضذات ىعدمل ادار اذا ال لماش

 تارك :لوالثماكلاموح الا والثما.عفاشابضاق ىعدملادارأف :هرهاقلاىفاك اورثكو ةعبرالا هاذملا
 هنا. ىسدقملاةمالعلاءدرو يتانزتكا ارارمتدتفأ هبورهاظل اوه اذهو هلع ىعدالر ابخنانافام,تلم
 لب ءاؤمت هملع ب وهاعدا ىذلا قالطالا ىلعتسسل ةيزازماا نمر وومشملا مسالا ناقالو اامأ جدصربغ
 ابنمةخ قنا يذق : ىلعو ه:ا < ىضاقدنعةك املابلطب نيمعادتملا ن 1 اكن ا نم كتان لع

 ةدمل لا كتب هصخمالو ىذلا ن افاههرمغو د :اخملاو ةردامعلا ف. هرحرمصملا دنعمل !| لعل وة وهفاقالطا

 يكفل |ليدس ىلع ؤاضق مصودلب ىذاقدنعنامب رغ مدت نيلو صفلا عماح -قلاقاذهوةلهلا كلتب وأ

 م -, رقوأ مهدلب قوه نم لكى موممل | ىلع و ءكم ا ضو اهشلا نال الااذس همىلا باتصالو لوقأ
 ناكولاذكوانرك ذاع ةدسمةلسملا ا ا!لوصفلا لاق اذففرابءاضقلا نولوّسلا
 لعوهفركسلا ىضاقىلاهمءاضناى لادا رأفداللا لهأ نمر الاوركسعلا ل هأ نمامهدحأ
 ناطاسلافهيالولاوهرمتءملانا لع عضو ليلداذهف ىبتناىدنحا اريغ ىلع ءركسعل اىذاقل ةنالوالو اذه

 نا مول مو مهريغ ىلع << نا هل س يلفةدلللا الت ل هأن هصخ ةصوصخ د كوأ ةداسأم .طاقىلوأمل

 ىجديف م هريغو ىلحو ىث اشو ىرصمنماسمةوهن لب رمصم هاي هكح صنت ل ىلوا رسم ىضاق

 انيز همالعلا ند أملا هركامناو هلع ىدملاو ىعاملا شي رعتل هتقف اول ف سون ىأ لود ىلع لي وعتلا

 هريغنس و 4 هدب عازتلا عا طقي ىوعدلا نعهباد- هلا ىراق لمس (ةه) ئدفلاو ءىوج هل هحوال

 ن0 ل ف1 افا صراع : الوردعلا ىف لاق ىسوتن اهل قىلا نال ىوعدل ا ىلع ىعدملارم_ حال باحأف
 هبعدي هلع ئئثهلناكن ا هنا عدي لوالا ىف هناذره اظامْدد قرفلاو ضرعتلا عقدي ىوعدلا مص

 ضرعتلا عقدي همل اه قحريف اذكى ها ضرع هناىدب ىاثلا قو ءاربالاب هسفن ىلع دوش ال أو

 اجالاب (هردقو هسح لءهلوق) ىوج جدح قرفأ اذه هياوص ( محد اذ ه هلوق) ىهتنا

 راشأو دل قلل اتدوطقو هنح لهنالانعق م اراالو هننلاةماادنع هياعىعدملا مازلا ضرغل انال

 عصتاللوهحما ىوعدو تانوزوملا ف نزولا نابب نم دمأل هنأ ىلارد- هاو سنحت 0 ارش اب
 ةيناخن ا ىفاملابصغلو نهرلا ىوعد لوه لا ىوعدلا ذأ سف نم ىنثدس , و رحبلا ىفلاقوءاربالا ىفالا

 بوثىأ فن ترا لوقلاو مهتداسمث تزاج هنيعاوفرعي و بولا وع وايوث دن ء نهر هنااودهشااذا

 ةعقلاو سنحلا ناب طرغشا الن هرلاو 1 2 أ بصغلا قكلذكو ناك

 اذك (أطخهيىعدملاو هلوق) لا نهترملاو بصاغلل ةعةلا ف لوقلا نوكروةداهششلاو ىوعدل اة عصف
 0 ب ناكن او هبو هذ ىعدم لاقي الو ةيلطلا ةبلط و برغم او قاكلا ف

 ىدع.فراخالا ىنعم نمد ءاعدالا نأ ٠ نم لبق اع ىنغتس ل حو ىو <رود#ملاب اوصل ا نمريخ

 ىلع ريتال هناقةنؤمو لج هلاماماةنؤمالو هل لجالاعد.ةموهو هقلطا (اه ل 5) ءاملاب
 ديب هلج نكعاملبقواناحالرحاب ىضاقلا سام ىلا لمح لاحت هنو كح ةنؤملاو ل. لا لع سراح
 ىلا |تصالامال لج هلامريعشو ربك ة ممل هلقن فات عام لمقو هنو ءالو ل لج الام وهف هدحاو

3: 

 وم
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 ةيرجلا ىفالاىوعدلا ف ضقانتلا مدعو هازعناكمال رضا اهلي لول هلا ىوعد عصاالف
 | مصخلا ناىتفملا ةمنمىف ركذواقلطمواودعبال هلق هنمعا ارمشلا عدا ثصشل كلاب رقأ ذاك بسفلاو
 لام 0 مدع لجأي نادر اذا. اندم تترخلا مصخل ادب نمذخأ, نا ىعأللادارأ اذا ةشيملا لوسقل طرش
 نعانمدقدقو اذه ىتن الكولا صن ىلا ىضاقل اجباتصالف مصخلاةرمضح طرتشا الودن تت 4
 ىعّدا اذا هناردعلا ىف 06 ١» مامالا نع نيةناورلا رهظا قذف بئاغلا ىلعءاضقلا نار ردلاو ريوثتلا

 |بلصنا ىش . هنبد تدلل عفدهنا عدا ن 00 معا هياقةتملاب همن و ةكرلاق اقتح

 انش لاق هابودنموأ بحاو شداحتلا اذهنأرأ لو لاقهنا ى تدخلا نعءايشالا ةسشاه قو اطاشحا
 ه.لاتحاالو هضءعالو هل :يدقوتسا|مهنا عدملا فاخول هنا ةرفنح عج ةرضح ىلاو ما ضع ىنلأسدقو

 ءافتسالال ىعدمانه سل هنا نيرضالا ضءددر 1 من تاقف هلوك- :بءافيتسالاب هيلع ىذقب | لكنف
 نيعلا بو ودروملا كلذ مْ اف دلجتل انته نار ألو هلوقو هاوعد نم ىف هلع ىعدم هنا هترحأف

 فراخ اذالهريغهل تلق فراصلالا بوو الوهو عرشلارامخا لزم دوتحملارابخأ نا مهلوق نم اذخأ

 5 ء انت لاقر أل ىمدقتملا ريشا لوق ماقتسافركسأ نت لعل ىدملا لعةشبنلا ماللاهءاعدلوق

 لئماهوخورك ذاعف ناهرل اهتماقا عم مىعدملا فلنا ةبجلاولولا نع ءرملا قىلاعت هلادمكتار
 -و 25 صخدشلانال هاوعد نعك ىف هس ءاعىعدم هنابهتسحأف هلوقو ىبتنا ىوعدرعدع ن :مىلاعت هللا قوقح

 كل 2 *اسيينإب نملالوق دعب ىاتهعل ا!لوقىلاىرتالارخ اهحو نم هيلع ىعدم هحو نم| عمم ثوذد ,دودحاولا

 كاع 7 كالو ساي هريحأ اذا ىنعم هلع ىعد ههزأف ميتيلا ىدوت لكش الذ لاق ثدح ةموصخملا ىلع رب نم هلع ىعدملاو
2 : 22 

 5 6 7 ى] ل كا رد رع دل لد اهيلعهلود فراصلاذا هلودو ىست |ميتدلل ةموصءا ىلع ىذاقلا

 0 ا, ادار | هيف (ءاضقلاسلهلوق) انهض هياع عدمناك اواحر ص هيلع ىعدم نكي لانهركنملاو ىنعي ركشأ
 00 كا احمروض>و يذلا كلذ نع يراخ ئدْلا طرش ناو هيك م

 00 ثيحىوعدلا ءوهفم فذ

 [هكزإ هرك ذىذلا فيرعتل |ىلعام أاوقاولان ع انش صالخلاهلن 2 قدح هيلاط ماسممارردلا ىفاهذرع

 هيلعةندملا عممتف اراكنا ناكتكسولف (باولا بوجواهكحو هلوق) ةشقانملاهذهدرتالف زنك-لا ىف

 نالرطت هفو مدخن ا لعروضحلا بوجو يلي زلادازورل | ىفلاقراستخالا نعرد سرخأ نوكم هنااا

 اهكحو ىبلي زلاةرابعلوةاو ىتن ابن عزت أملا هكح هيوجو نوكي ف يكف ءانمدق اك اسهطرش هروض>
 منو أالب باوهلاب ةملاطملاو مدخل اراضح ا بوجواوتعص ىلع بارتي و تعحاذا مصخملا ىلع باو 42|بوجو
 ةياغواكح ا لعد هنادفيام اب زلا ملكى سلف ىسبتناركن أ اذا نعل اوأ ةنيملا ةماقاو

 ةصعتا هر ناتهاوعر هعاممدعب لب ىعاملا ا طدرعمت رض ال ىضايتلانادهزلك نإ مدمقةسا|م

 امتاذل تسدلا تمءرشو تالماعملا ىطاعتب ردقملاءاقءل قلعت اردسوردتف الفال أوتار تال ل

 اهلل دو ىن من اا عاقب نونظملاداسفلل اعذدءاضقل اراسهعاطقنا ثمح نمل هيأ ءلا نعرحلا قاك

 ىلا هتفاضاوأ |ذكهملع ىلكأل اول عازنأ ادن لا و ناهس رو عاج الاو هتاتلا واكل
 هلدأو ىعدب عدا ن نم لعاف مسا (ىع ىعدلملاو اوهلوق) هحرشور ونت ىدوؤو ليك وكهيانم ىعدملاب ان نم

 لادلا ف لادلا ت+داوالادءاتلا تملقو ىدناراصف ل اعتفالا ايىلا لزق ىعد هثالث نال دستم

 00 تالدياامتاوردملاو رمالاو عراضملا نمتافرصتلا تاءىف كلذ كحو ىعداراصف

 اوةناكامل (ةق:) فيعضلاىلا لو الىوقالافةروهجلا ن«لادلاو ةسوهملا نماهنال سك

 00 5 نمعزاثتملا نمءهلوقب دردلا ىف هنعزرتحاالعف نم ءزانتملا نمبلغالل الوانه لا ىدملاو

 هنا هدخوب انش لاق ىجبتنادمعلا قحىأ قحلافهلوقب هنعزرتحا ثحاسملا| قنيعزاتتلالوانتماذ له

 هح ارنا ىلا جابة او كرتيال 0 هنا اه هد س>ارفاظلا نأكو انراضت اذا

 هلباطلا نال (انكرئاذا ةموصاما ىلع ريحالىأ هلوق) ىنتاالوق نيعزانتملان م هلوقب
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 أ ةفوقوف كلذ لمقامأو عاج الاي ةلاكولاتلط» هن ياذا هق ادلب مكاخلا مح هتمدارملانا ادن :رم هقوحو

 هقاح, ك احا ليق ليك ولا نمكلذر دصاذاام ىلع ردلا ف هركذام لمف :ذف انا هدنعو هدنع
 أ اصضش تاكوتأرما نع لس نيحان طش ىتفأ انه نم (خحلاهسفنب فرست مش الجر لكواذا ىأ هلوق)
 (ةلاكولا تلطب هلوق) ما فرمصتلا نعهزمعل ةلاكولا نعلزعن اهناباهج وز عم تحل طصاو ةموصخلا ىف
 ائاطمت,قرو اطرشراءخ هيلع درف هسقنب عام عسر بال كحو ناكول هك لم يدق هلاداعول دو تو
 هنالدوعتالىضرلاببيعلارابخ وأ ةلاقالابهيلعدرولامأ ءاضقي بيعرابيهيلعدرولا ذكو عيبداسفلوأ
 اعسب ناكف اضف نوكرالابدر هنال ىئاثلا فالخم ةلاكولا دوف عسفلاب هكلم يدق هيل داعل والا ىف
 لكوملاعا (ةقت) ديدج كرءاذهو لوالا كلاب قلعتت ةلاكولاوامهئلاث لدكولاو ثلاث قحف
 (لبكت) ناريخيو ناكر تشي فسوبىأ د نعود دنعىلو أ لكوملا عرق قباسلا لعب لواعم لك و لاو
 هدب ىقكلهفنْمْلا ضيقو اضن ا لمكو لا هعاسبف كلذي ليكولا لعب لف هعبش لك وملادمعلا لكوملا حان
 لكوملاهربدولا ذكو لكومما ىلع لك ولا عجر لكحولا ىلع ىرتنملا عج رو مملستلا لق دسعلا تامو
 تامولو لكوملا ةوج هالو زعمراص هنال لصالارح ناكوا :قدتساوا لدكولا عسب لق لكوملا هقتعاوأ

 ليكولاو دورغلامدعل عج رب1 هنونجو لكوملا تو هلع مدعل ىلكولا عيب لق ىنعي نح وا لكوملا
 عئادملا نعرحب نعد لل .كولا لعب لو نويدلل لكوملا همهو ام دعن هدي ىف كإدو هضقول زيدل ضم

 : ردصع سلو مساىوعدل والا جادح ةموصخلاب لك ولان ال رد ةموصخ اي ةلاكوللاتسانم ىال

 لَم واولارسكت ىواعد ىلع عممتو نونتالف ثنأللاهغلاو لا١:ةاءاعّراردصملاو ل«: |ىعدا لعءغلاو

 ىوتقلاهلنمرءاوسامهلبقو رسكلا ل بقو ىلوأ تفل لبق ثدنأتلا فلأ ىلع ةظفاعاهتفب ولصالا
 فلاب هوه نمو هلوقب ىزع«.ةعترغال جنانه نهىندعلاو ىفاكلا امو حامصملا نعرحي ى وامل او
 ةغلل ا!قوعرشلاىفاذه ( حا هسفنىلاّئدلا هفاضا ىه هلوق) ةتاهولا حرش قهنعم تانيا

 ّئثلااذهىل سدللاقواف ل. زةملاسمو | ةعزانعدسقتريغ نماقلط هلا هسفن ىلا ئثلا ةفاضا نعةرابع
 كلمانرارقا وهف عراب: مهمناكناو مص ه«سفنل كلذ رعب داعدا وأ همقن حدنال عزانم انه سدأو

 لاقي زازنلا نعرحهل كياانارارقان وكمال يل-هالا هباور ىلعو مبا سقنادسءامداوأف عزاتلل

 نوردلا نأ لعاذااضب او ىوعدلا عفدل هءلع ىعّدملا احن من امنا اذه نان ىوسدقملا ةمالعل اددرو هنم

 اظفل طارت.ثارا لو هلوق نمردعلا ىنامو ىبتناىنعم كءلةءاربالاو ن دىوعدءاغنالاف الاثمان ىذقتا
 ىوعدلا صنم ناناوا كلش |لاقولخ ق.ةدقلاو مزحلا ىلع ل ديام طارتشا تش و ىوعدلل صوصخم
 طرشو هلوق ) ىسدقا ا نعىوج هشلاطاو لوقب نادال هنا نمنثملا ىف ىفأ ساس هلا با حمربغ ىسوتن

 ناىوعدلادرععرضحي لهو تاغ لعىذقبالف مص#اروض-وءاضقلا ساحات ىأ (اهزاوج
 هلع ىعاملاو ىعدملا_ةعط:ارشلا نمو ةدنم فاح وا نهرب يذالاو عن هل زن :تدس ثدح و أرمصملاب
 ناواسنلا فورعملهلوقك هإطانهدوجو لتس امىوعدف تو.شلا للام هنوكو ىعدملا ةصولعمو
 لاقرعلا هرهظت_اام ىلعابصغدنا ىنَغ ىلع ةعظعالاوماريقف ىوعدكو ى ا اذه هلل هل داو اال
 ىضربالا هلي كون الب مصتالف ىعملا ناساب ا منوكوةيرد.لاهك اوقلا ف سرفلا نبا مزح هرو ردلا ف
 رهط نع ىوعدلا نع ازج اع عملا ناكو نمت فملاةنازخ نعرلا قو ردع هب نكن ملاذا مامال دنع همدخ
 ليكوتلاهنملبقي نايبلا نعزحعاذاهنا نم قيساخ ىبوتنا عمت ىعّداو ةفصتح ىف ءاوعد بكف باق
 ةمزاماهنوكو ةفيصلا نم تح نانيلا نعزعاذاام ىلع لم قافتالار همص+ يضر ىلع فق. الو

 الك
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 اطابتحاهيردقفةاك زلاىتحه.تادابعلاعبج طوقسل (لماك لو-هلوق) ىنيعتاول لاهي طقس

 نوكمالفةاكرلا بوجو عنعالف لوكا نودامامأ هماك_.هقسا ةياهلوصف فال _دخا عمالوح هرارق ا نال ْ
 دنعةفوقوذ كل |ل.قاماامهدحأ قوملب كحل ىأ (هقرحو هلوق) رخو ىتان زتوملا تعم
 اهدوقعقرثؤتالا_تدرنالاهقال ممل اماهدادتراّدأر ملا ةلاكو لطمت الوامهد_:ءوذقفانو مامالا ا

 دوعتالام_هد> | نمقاعللاب تلطباذاو اهسفني هكلتالاممال لطمتت دترا مث ييوزملاب ه-تلكواذا الا
 ةأرملاةلاكو لطش الو هلوةور < دوعتال اعظم زود حل قاقاول هناذاضةمو بهذملا ىل عاملسم هدوعل

 هلةنامى انيق قامللاب كلا لفكر د الوفد رلاب لجزااةلاكو نالطب ىذتقب اهقاحلب ماماهدادتراب |

 رادلار#«يناهل سدلو طفص نا هلف عفادلا دقف مه علالام هلا عف دف اهرعمل لخردي قدراد لعجو ْ

 نارعادهبو لاق ىهتناهنوع كح ىحدوقفللايصو لحرانوكمالو تامدنق هلعل هنالك احنا نذانالا ا

 سدنغلا قامرهاظ نان ىسدقملا ةمالعلاهدرو ىهتنا طفلا الف هرمصتلا قح ىف لكوملا دف لطتةلكولا ْ

 كلذدإ ناكهنمر ممل هعذدوأ لوق.نالئاقلف كلل لسا ام ىلع لدالق ذئنم-و هظفحل لاملا عقدامتا هنأإ

 اطرتش الف كح لزع هنالهنلبك ولاعب ناو (نيكم رشلا قارتفاو هل رق) ىوجهنذا مدعل عنتما اغاو

 هن ليك ولا لعب مل ناو بساساملاو بسانمرمغ هد كد مشلا لع ل نار هلوق نمىنرعلا قامو ىلي رز معلا هل 1

 مالكنالروصقهمفتلقناف (!١هدحاوأاثلاثامهالكنوءاوسوهنوق) نيهاش تلا طتعاذك
 داو لكن الة كر ةلادقعاهنئذت ىتااةلاكولا نعام همم لكل ارنب نالوالا يش قداص فتصملا ١
 لكوامهدحاوأ ام,مهالكن ان محراشلا هماءرمصتق ام ىفا“لا قارتفالا,لز عنف همحاص نع لبكو اهرئم ١

 ىفنذالاباحرص ملاذا | .رثم لكوملاريغ ق- ىف .كحولا اذه لزعنااقرتفا اذاف لاملاف فرص نم

 فيكف ىدصق لزعهنالهبحاص .ءنودي ةكرشلا مسفب امهدحا درفتينا عصبالهنا ثيحنم

 ل.قامهدحاوانال املاك إهاذاام ىلع لمسح ن | نك<و جاب زلا لاق هدعنودي هدرفنب نار وصتي
 ىكح لزءهنالا!ع: لوا كلذي العاب: مذ ىف تناك ىلا ةلاكولا لط.تو هب ل طمتة كحرشلا ناف هارشلا :

 هيف تلق قارتفالا ةلزنع ةكرشلا دوح له تاق ناف ةكرشلا دقع دنع اهب احرمدم ةلاكولا نكتملاذا
 نوكب له ةياصولادوح نا ىف فالّسخالا كح نادعب هصنو ةمحاولولا نعىوحلادبسلاهلقن فالتخا

 قدرط ىلعرحأتسا اور ْؤملا هماللكف نيرحآتسلاءدارملاو نيوحأتسملادوحو نيعئاستملا دوخو دوملا نم

 دوقعلا المكون اك اذااذه ملعب لو اكلذي لع (انوذأمول هرحواتاكمول هلكومزعو هلوق) ببلغتلا |

 نايجووام-منالر حور لزعتسالف ةعبدولا ضمقو هناضتةاو ندلا هاضق ىف لبكولااما تاموصخاو
 ل كو ىلوملالزءولو هلكو «ةناكم ةلاكولا دوعت الو هتاضتق او نيدلا ءاضق نعال فرصتلا ءاشنا نعرختا
 له ىخاقلاهل زعم رلارعأ الكول كو رظان نعت لس (ةق) ىلبز لزعس لن وذأملا د.علا

 رحاسئادتبال طرتشب اماهماود] طرتش, انه موق نماذخأ لزب هنأ. تمحأف هلزع هل كو لزعتيا] ٠
 انالثوهاهةلطف | عقالطد هلكو اذا لامتمالا نعمي ليك لازمعن اقرصت ناك اذا (هسفنب هفرصو هلود) ا

رع قتلا وةلطب نالمك ولل رسل كلذ دعباه-وريواوا مدع تضقناو هد>اووأ ا
 عاقبالا نعلكوملا

 اماماليكوال كلذ لصعملو ديدج تيس دعب عاقبالا نمنكمهءامناو ليكولااذكسف ةدعلا ءاضةنام |

 برخلارادب لكوملا قاتلا دعب قالطلا عاسقم الكول كلع ف .؟ تلق ناف ردضتعلا تقاس[
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 0 | الاكث هبفنالررقأ لوالل هلاق> نا عمىفاثلا ىلع فنصا !مالك حراشلا لجاستاتاق ليكوتلا

 | ةعبدولا دوو ةكريشلادوخج و لكوم اوأ ليكولا نمةلاكولادوفالخلا اذه ىلعو لاقالمأ اعوجر

 / قالط عقو ىو اجوزلادن راولو ىرخأ اهةلطب نا ل.كولإذ امتدع ضقتنت لو ةدحاو اهقلط اذا كمي رع ال

 || فنصللالوق حرش ىلا, زلارك 3 تلقادترمهقو 4: لزعنب هنا نمننملا ف قسسسام عهتذسعلا ثيقبامإ



 (نمسملا خف نم ثلاثا ءزم ( 1

 أ اريغصادنعواارح وري غو االدعازثممالوسر هلاسراو باكو ةنهفاثعتنث وىتفنهب طرشلا ىأدب |
 دحانمديالذ ىلوضف هريسحاوإو كابا هلز عك ذابال كيلا ىناسرالوسرلا لاقاذاهيذكو | ه:دصارتكو ١

 هلزعلكولل نا معا (ل ازعلابىاهلو3 ) هحرشور ب ونتاقافتااقسافولو لق هقدص ىتموةدامثلا ىرطش
 ا ولطملا ةيغدنعبلاطلان مساس ارةمو كمان هكون اد ريغلا حابب قلعت اذا الاءاثتقو ىا

 لزءواف مضالا ىلعمدعن وا نهرلاى ةطورمدم تناكءاوس نهرا عددب ةطورمذملاةلاكولاك هلزع كلعال

 ريغ نمتناكوا ارضاح بو لطم ا ناك اذاام فال الالاو مص هم ىضرنا نمترملا رمح هسقن لدعلا
 .صلا قو هلزع كالعال ناغ مئاهساتلارهتجوز قالطب المكو بو زل لكواذااولاقاذ هلو بلاطلا ساقلا

 كعال ىلبكوتناف كاز عافك ل مكولل لكوملا لاقولاولاقاذه ىلعو قالطلا نامل ق>ال ةأرملا نال هلزعمل |
 دازاو هلزعدارأ ذا ميمصلاو لو زعم تنأف كتلكوانلك هلوقب لزعنت لقوةلاكولاددحتت هلز عالك هنالهلزع |

 امزالنوك الاكل رملا نعكتلزعو ةتاعملا ن عتعحرل اوقين الزعل دعت ةلاكولا دق_عنتالن ا

 ناقرغلاو مدن لو زعم تنأف كتلكوافك ل اقول هناملعامتىجلب زه-:م ةلاكولاو هنع عوج رلاص: |

 ةلاكولانا ملعاو ةبف ريصلاو ىرغضلان عرج لزعتسمل هلكواذافال لزعلاوط هريشنلار هقيلعت مصن ليك ولا[

 رودص لق | ذك كاكو هلوقب ةلضاحملا ىه ةزجتملاو ىلكو تناف كتلزعاسلك هلوقب ةلصاخلا ىه ةقلعملا | ك

 ىزع ةمالعلا لاقائكرمةلصاحملا ىهةزجتملان ارك ذهسحرردلابحاصاو,مسدةوانش طضض اذكةقاعملا | 4

 ناكاذااذه (حمال ازعلاهغابملناف هلوق) قالطلا ىفاسل ىالدأرملا نال مسانلا لق نمو ومسوهوأ] م. 6

 لزءنالز ككواايد.قو لاقي زازملا نعرح هيلع, مل ناو هلزع هلفاوب لعب لو هلكو ولف ةلاكو لاب املاع

 ةلاكولا نم“ ىربانأو ا ىلبكوت تمغلا لكوملا ريض لورقلاددعب ليكولا لوقو ىببتن | هلعالب مصيلوسرا
 كردتساو ريونت لز عهنافكنوابت تفرعدقف ءئش كلكواال هللاو لقب نأالا لكولادو لزع سلا] <> 00

 ىلع ليك لا +ةفاواذا ام ىلع فنصملا هلجو لاق لزعهدوج نان ماب اصولا نم يبا, زلا نام ردلاق هنلعا

 ةياقر فو لاق مسن اكحبنلا | دعامدو<نايهللعو ةياورلا فالتخا ىناتسهقلاتدنأ نكمل هلرتلا|| 'ر 0
 لزعب سل دونا ناب انهدحرصتل فاتخادق ىجايزلامالك اذه ىلعف تاق ىبهتنادو اءلزعنس ل
 ةيجلاولولا نع ىومادملا طخ تيأر الز ء كلذ نكمل هلكوا لاف ةلاكولا لكوملا دج ولو هصنو
 لهتةياصولا دخاذااهف ةياورلا فالّخ ا كج نا دعب ىوتفلا هيلعولاق اعوجر نوكيدوحتانا يمك
 الو هيدرفتيفهسفنقح طقس لزعلاب لكوملانال (لزعن ىفاشلالاقو هلوق) الما اغوجر نوك
 اعرش عوف دهر رضلاو ناعذل ا« مزامف هلم نا لق لزعلا دعب فرعي دق هنال هءارارضاهلازعنا ف نأ

 هلوق) ب ز لحما مدعةرو رضل ىمكح هيف لزعلا نال ىكمحلا ل زعلاو قالطلاو قاتعالا فال
 لجالا لواحد نعنهرلا عسب نهترملاوأ لدعلانهارلا لكواذاةمزاللاةلاكولاالا (امهدحأ تومو
 ٠ || توعنالزعت_الءانولا عبس ليكولاو د.لابرعالاب ليك و لاك هنودجو لكوملاتومبالو ل زعلان ل زسعتيالف

 . أعبد ةلكولا نارعأ|ىفاك لصاحلاو لاقه-حرمشو رب ونت قالطلاوأ ةموصخلاب لمكو لا فالخت لكوملا
 ةمراللا نماهادعاةوةدرو نون<ةملهالا نعور.#لانالو ايكحوأ ابقمقح لزعلا لطمتال نهرلا
 نونجىأ هلوق) ىبتنارطن هبفرردلا قالط ا تلق ةءاهالا نع جب ورخلابو ىكحاب لب ىبيقي لاب لطبتال
 (اقيطمهلوق) روصقلا نمهمف ل لدكو لل قودللاو نونجلا فريمضلا ىن.علا لعج نم نسح |(امهدحأ

 تف هيلد ق.طم لصالافا ذه ىلعو نوذجلا هيلعمللا قيطا ىنعم ىلعءابلا جفت ةهاعلاوءاملارسكن
 اسعاد قو (ايعوةمىأهل |و3) حابصملانع :رحاب د ءتموام زال لمس |امملعفلانوكيواغفةةةلدلا

 ابعوتسم ليقو ةيانبلا قدازةياننلاو ةيارنلا ىف اذك ادلاىأ قيطملارحيلا فلات لوقأو لبقاذك
 ىاتسهقلا ف اذكوتارعذملا نع هملالبنرمش ىف هنو ىدعموصلاهب طقس اعاراثعا (روش هلوق)

 هنال (ةلدلو موننمرثك اهنعو هلوذ) ىوتفلا هلع ن او ةسفسشح ىنأ لوق ناضيضاق هلعجو ىئاقانلاو |

 طقس



 6 0 0 ل ا و 1ك ا د كرش ل زك نقيل قل 212 2 3 0ر2 21 05 ل رق ل ل طك 1 رق 0 0 ب ق3 لا

 ا تلاك يع ان د يم كل 2 يقول

 : عرف و بأم 3مل يقرردلا وعنا عرتيلا 1 سر حو هناا ادادوصةماسبب كج :

 |ءارشو ةموصخماب ىاليكولاف لاق مح هحرمشو ربونتلا ىف هركذ ذامنمناحلا نمةلاكولا موزا مد ءىلع
 1 طرش هسفن لزعم ا.شالا فك هنمعربغل: ئثءارنو هلامعسب و قا تعو قالطو جاكت ل - كولاالن معلا

 ْ ىقلعملا فار دوجو لول سل 1 ل 07 كلما

| 

 أ
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 | وه ةعباس !!ةلّئسملا قف وءادتبا اغلا ىلع يح ناكسئاغلا لع تنزولفةلاصا | ضقلا قف دقعلا فأ

 !نيدلاةلئسم فالذع (خاهيلعدربل هفوق) ىسدقملان ,ءىوج هدقعب تشل نددلاو طف ضقلاليكو

 تعلى قكلذ نكع الو هلوكت دنعأ ط ارهظاذا لك ولاهضمق امدادرت_ا كانه نكمكرادتلا نال
 دعد ىرتشملا فاق الو مزاد وءاضقلامدق فد فا ءانطابوار هاظدفات مسقلاءاضقلا نال

 رهظاذاف ملستلاب رمالاه فاو ءاضق همف سدل ندلاةلكسمىنوهاضقلاز مجد ةروجالذ ادم هبال هيال الذ

 0 ا ومو كسلا اهدر ولف يارا نت لل لاك ا كقاو هنم هعْزرن ن , كما همف أطخما

 لود لس :لءلدنءالءاضقلا نال مصالا ىف 1 اقافتا اعئابلاال هل تناك اًضراا ادم نا ارضَش

 ملأ ن نءهحرشورب و:تانطابذةسالف هقالد :رهظ مءاضرلاب

 .زهفلحو

 1 هسف :!اررتشهريص» هسفنورشءىلادقعلا فاضاو اكس ابتسمتناك اذااما ع ءاط ولاا ا دقعلا فض»

 ءرعةلاك وأ ق نعت مهار ,دلا نالوا غنالا اعربتم | قاغنالابليكحولاو ف:دلالاقولو ل اقديابتلا نع

 أ اذااعرب_منوكم ك4 ا .ه لاحهلام نمذدفنو هبلا عوفدملا4_مااذا قدصتل اواعارم لَو اواءاضقلاوا

 ْ هنأ هيلعدوشد , ناالا عوطتمو وف بئاغمتلا امو هنامن م ىدولاقفناولو ىلو ان اكل هري غىلا فضل

 ان نم تاكل ارخ ارردلا فاملةفلاخم سف لوقاو نيلوصفلا عماجيلااب ركم ىن مما عج ربهناوا ضرد

 . يسفنلاءنم لع ننام ئرتخاواريجصلا يمك ىرتش اذا ىو ردك مالك حلاة
 ١ هسفن لامن منع |ىدااذاىمولاودلاولا نيب قرف هصنامةيناخلا ىوا علاق ةزاعو طم د ال هناق

 جاتص*عربتلاو ةلصلا نودصققي مسمن نيدلاولا لاحن مه بلاغلا نال جانت بالاوداس مالا ىلا جاتتمال
 أد, تلنا ةيصوتناكاذامالااذكو حربالدهش لن اهنباةأرعا ارمارهم ىذق اذابالا اذكو دابتالاّل

 : هنالو ةلاكولا ننيعتتم هاردلانال (اعربتم توك ن را سانقلاو هلودل ىو :اعج رئال نعل | ادادبع

 هسفنل ام نمدقنلا كل ءهارشلاب ليك ولاوءارشلابلمكو. قافتالا:لمكولا نان اسمتسالا هج و هغلاخ
 أقم ةدئاعربم ن نك لف هيرت شر دصقريغ ندم رمأ امل قفرو ناكم لكى رع الالام يوعتساال هزال

 ىرح روما ان ع رت للا هور ال

 وج 2 جب م ال ك0 5 كل
 كد ل ا 5 (ليكحوا لزعباب »م ب و
0 

 0 ار شرا اهل دالاذفوذير ةيراعلاك ةمرزلال اريغلادوقعلان ماهنال(هلزع ةلاكو | لات اطتو هلوق)

 |نال (نيلصفلا قتاوحلادح: هلوق) هنأ
 أامرمق ك ارادتلا ن ؟مانامهدنعار المال اطل اءامعلا نال ءاضقلا نالطمل نإ كح لرادتلا

 أ عئاب لا ىلع بعلابدربال ى ذاقلا نأ ه هذ منال (نيلصغلا نوب هنا فسوب ىنأ دنع عصالا لب فو هلوق)

 ْ ىرتشا ارود>ن هديالفاضرا الا عدي) ناو سب 0 !١اذمبتدضرام هللا, ىرتشملا ىلوس ملام

 ااذك متاكز نع قدصتلاوا* ءارشللواهنيدءاضتلواهتانبوا (هلها لعاهقفنسل هلوق) ىج

 ا 31 ةلاب ليك و لاو ةصالملا ن :رعهصنوءارشلاب ل كوتلاَةإة سى رحل اى لصف ةوهحرشو ريوذتلا ف ؟هقلاأ

 ا ناد زازنلا نعل قن مز احاهريغ داملا ذقن محرم الا ىلا امدعب م هاردلا قفن شهب رماام ىرثشا اذا

 ا ىلاريلا ىفهاز ءمص: الرام د عاب وراتب دلك هاذا رانيدلا عسب لع .كحوااماوراةةغاوه ل عدلا

 ا ناكو قاف الاتقو ءءاقعفادلاةثعت ناك اذااذه (مدقعن نمترشع مولع قفناق ون ةلعالتلاا



 (نيعملا ف نمتلاثلاءزجنا) 115

 : . 00 كي دوخأملاهنعض ىأ هنءذاذاالا هلوق ىتءمنا لعاو ةيزازبلا نعهحرشو رب وذت اذهاذ كف بالا لع نتخلا
 هذ أ اماماو ىلعذ نالف كصغامهإوقكوهو سوجولا بس ىلا فاضم هنالذني-هناهذ مئات يراكلولإ 97

 رماه ىلعاهبةلافكلا مصن ال تانامالاو ليكو هنا ىلع امه5 داصتلهدب ىنةناما هنال هنامك مصنالف ليكولا 2 0500
 1 . 3 5 1 21 3 5 - 6 ءأ + هب هر
 |ءاجر ىلع هل عفدات اهمال هيلع عجرب هراق هقدص: (لاذا ىأ هنعد ىلع فوطعم ( هقدصت لوا هلوق) انكي 8 نار ني و

 و 2 - 3 + . | ىتؤملا نال بئاغلاريضح ىتحدادرتسالا هل سدلا هلكووجولا ىنو هيلعع جر هؤاحر عطقنااذاتهزاحالا | .>*الو 2 ”<لاز

 ًادادرتسالا كلل :زاحالا احر ىلع لوضف ىلا هعفد ازاامكحراصفالّ< واارهاظامافئاغللاةحراص ل هل ل -تعلا
 ( ميرغلا ماقأ اولاذكو ىلوضفلا نمدادرت سالا قنيلوةنيلوصفلا عماح ىف رك ذوهنادهةزاحالا ل ام> الا

 | كلذ ىل_عهفال<ةسادارأولو دادرتسالا دنهل وكمالو لمقتل كلذي هرارق ا ىلعوأ ليكوت سدل هناةندملا

 |هذحأب ىذلانيدلابىا (ه.نماضانأف هلوق) ةركبلا نعت لب بدكتلا, صال قيدصتلا| تلحيم 3 هدد 0 0 هاير
 الل املا كل ذي هلوقوه حراشلا مالك ىنريعتلا بجرم لعج محئالو ك لع عئحرولا منان نيدلا بركنم لورا وت ١ 220 5 270 0 ا م0675

 [هقدصف نيدلا يقبل كودناىداذاامىفالتبريخلالاعرارقاهنال (خاعفدلاب مؤ هاوق) ءانمدق | سيب ناار
 | عنمامدعب هدنع ةعب دولا تكل دول هتيعبال هلثع ىذقي نيدلاذا هسفن لاعرارقا هنال عفدلاب رمي ثيحا

 | لكن ناف هلكوامهناهفيلتهلو عدوملا نم: ةلاكولا عدوملا 1: هدي تكلهف هلاهاسوا ونمغالا

 |الواددوج ومنيعلات ناك اقلطم هملع ع جرب هل اكولا ىلع هق دص: لو 1و تالا دعم عادإ

 طقتلملا ناوفاّصناو هكلعملاهدادرتسادارأوو ناعذل ءاهكلم هنالدوجولا لكف اهذخاةماقتناكولو

5 

0-000 2 2 

 5-3 د - كك .

 0 َى 0 (كاقو

 | ىلا عفدف ىضوالولو ىضو هنا توثق عقدلا,نارببالو ةنسالاداةدصولو ءاصنالا ىدمىلاعفدلا | .
 أبر ناىعّدااذ | ىندب ةعب دولاكن دلاو هلوقو نيلوصفلا عماح نعرحب ةصاخ هتصح نعأرمب ةنرولا ضع
 ارردلا حاسم ,رك ذيل( هرمغ هل ثراوالو هلوق) هلا عقدلاب رمأ نيدملا هةدصو هللاثاريم كر رتو تامندلا |
 ش0 ركناول هنال هيدرق (ءةدصو هلوق) ىمهتن اهداربا نمديالو ىاكلا طفل نم هطقسا هنايهداز رع هبقعتو
 |هيوعلازدقهكلم نال (هيلاعفدهلوق) رحةنسلامقيملام هملامما_ةلايرعؤمال ىرداال لاقو اهنومأ
 أن دتيملا ىلع نكح ملا ذااع ديقموهو ثراولاىلااهعفدى قلطاو رهلا ىفلاق ث .راولا لام هنااقفتاوأ

 : 0 . 5 0 ا 0 ا ع 0

 وه هنلا عق دلابرعؤد لتقنصملا وق لاسقد نا ب همنقلا نعرحب هملا عق دل انزمود له لجرل هطغغلل ايرقاوأ تاب - دوب تتداول لع
 ًااعاجاهملا عفدلابرعؤي ال هنا نم ىو#اد_.لا هاعد امن اىلعب هتموردلا قَك ةنعشلانءالافالحتروبمشملا | دو (هةر 3 2

 ثراولاةلزنملزنم هل ىصوملا نالىلو ناكل هل ةيصوواان اريماكرتو لاقول لئاربماّهرتو هلوق) رت همف | 2-6 0 2 2

 كرتررل هلوق نم ةيصولا ىوعدىدبالو رن [ثراو هل نوك, نا ل اه>ال امسيمق مولتل |نمديالو همدع دنع : لدول 10 تاز

 | هزيدو تيل دول سيلخةلكوكن ءاسبالاأ قوارب ةعدولك لوا هتضديلاوذنكرااواندا | .6دعنا ىج عيري بان
 رجل | 9 5

 | ىلع ىةاقلارعاالب ثراولا ىل عقدو اقرغتسسم نك. نا نع اذكو نيلوصفلا عماح نعرحي قي 2 0 0
 |(هذععالالا ترا ميرغلاىداقهلوق) اضي|نءلوصغلا عماحىلا اد زعم رخل مالك قاس نمدافتسام _-- 5 و
 |تنش لو نيدلاوةلاكولايهرارقا نم هراوجزال (لاملا عفدهلوك) ىلواناكذ اريوذتلا ىفاكهلكوم قحا تعا ًاطقس امهلوقب هذحأ لاملان رن اهلوق فنصملا ل داولفردلا فاك ىل مهنانسرارقا عداواهأرباو ا كاتي 0

 | لمقءافنبالا ىلع نهربولو نيعلا ق ىرححتال ةيامنلا نال ل. كولا ال لكوم لا فات هلو هاوعد دركي ءافنالا
 هناناكلا ضد ىعدااذاهِلغلا ض.ةوراادلاهراحا لمكو فالخ ةموصخلاب و نيدلا ضءقب ليكولاذا
 | ل.كحواذهناق رفلاو نياوصغلاعماح نعرحب بئاغلا رضى فون نهريوا هلكول ةرحالا ل
 ت2 225252525252522 يري يرجلا ر: :: تتصتت6ت[ ب ل م ا ل ل اتا

 دمعلاق .
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 ١م ْ (نيكسمالنم ىلع)

 هضدق , لكواعلفكت اذا تلق ناق ص كءلغب سدل هنا. ت احنا ال اهل رع كاع ملاكملع ناكولف هسفن

 امغاتاقلافكل لا لطستو لاملاب ل فكل ل .كون عمال نا تش ناكف ةلاك ولا تاطبوةلافكلا تحح

 يل راق كنا فالك د ةةمزالاهتوكل ىوقأ ةلافكلا نال ل .تحولا ل فكك مص

 ةلافكلاربونتلا ىف نع :الكلذنا عمةلاكولا دعب ةلافكل |نوك ىضتق ةضسان 6 5هأوقن 5

 ليتم اصلا لاو وو لوسرلا(ة ةسقت) نرخأتو أةلاكولا تمدقت ةلاكوال ةلاغسم لاما
 ثدح ىرتشملا نع عئاملل نْمْلا نعضاذا عمبلا لبكو فالذربعمو ريف مهنمالكن المنام صن ع ءوزتلا
 نيتاثسملاىدخا لك شتسا ثمح ىلالمنرشل ا نمستلافرردلا ف اد كب ا اعمر هنالزوحال

 لو ا مئانغلا عدن مامالا ليكوهملع لكش, لا نْمْلا نعضاذا عسسل, ليكولاو هلوق دعب لافقف ىلا
 ةدهعهقولم الفريعموريغس حانغلا ع سد لك ولا ناوهو دردلا ف هك دىذلاىرغلا م نو كد نمد أمل هنلتب

 تعول 5 رع امهردالا هض.قفاعم رجالا هضرقتال هل لاهوأق (: اهئيد 3 ىف اغلا لد 57 هناا نءوهلو3

 ا 3 1
 يبرر 0 نوداس مريد هالو هلك مرغلا ىلع عوجرلارع اللو 0 ذهل هول خرم الا ىلعهض.و

 تاي 7 3 3/ ذاهسفن ىلءر أ ارق هنال بارمسلا نعر حملا فاك هربجهرماندار 1| (هعقدب رم أهلوق) هحرشورب وأ مهرد

 نيك يو ىقدصي البلاطل |ىلانسدلا فوأ هنا ىيداول ىت-هيلا هلام عفد ب وجوار ةمنوكمف اهلانمان ضقت نوددلا

 ّ 0 0 نا لاكش عون ةلثملا فو ىجايزلا لاق» اوع ددر -؟ءافرالاتثءالف هرارق أن ىل .كولا ىلا عفدأا همزلءنال

 0 0 . نفر ندلابرهضم ةأافاملا# مان ىذقت نوبدلانالىن <م صار ةةسالاب ل 5 وننيدلا ضمقب ل ءكوتلا ناوهو

 كي يك وأ
 لإ "نإ م عصبال ضارقتسالا,ل. كولاواصاصقاسقت !اف كلذ لم م رغلا ىلعدلو هدلعانوهذمريص نيدملانم

 و 7 ليي بكى || هنال صارقتسالاب ل كودي سدلو ىنءم لا ث يح نم ضارقتسالابةلاسر نيدلا ضر قب ليكوتلا نا تاوجلاو

 0: 7 ىلسءصلخيريغ باوجلاو نسح ل او ذهو ةريخذلا ىلا ءازعوتمابغلا 51 ةانكه ترا سار الا 0 ل / رجل [| ةلاسرلاو لسر لا فاضل نملوسرالدبالكملكوم ىلا ص لا هفاضا ن نمنيدلا ضدقب لكو الدمال
 مح 7 مر 050 قلما ذهن اهل صاحاعمداز ىض اق باحاو بتنا اذن اهل ناك املالوسر ناكول هنافةفسن> ألوف

 2120 00 3 دقوردلا لاقل لاكش عنة لمسلا ىو ىلبزلا لوقو ةمداخما هلاذاف كل ذكس دل انهو ضخما لوسرلا

 عفر لى هريخذلا ىفأم طقس هبو هن لم 3 |١ ةدص ىقلاكش الف كل ةلاوةلد ا. نارك لا لمكولان امّدقَت :

 ا باوج (مرغلا ىلع ئثالف هلوق) همدو اعدل فلا صلعربغ تاوحلاو نسح لاؤساذهو ىجلزلا لوقو

 7 ةلاكولا هراكنال“ اغيتسالا تش: ملذا (حتاهيلا عفدالاو هلوق) ىوج بئاغل ارمضح ناق فن صملالوق

 زودنا اةطرلا سا تل اطلا ضمق هضءقرمصب , ملف ءاد ال ل سقم 0 و

 ءاسقملا لمشتهاقملا ق قا اما هنعسلاطلا قح عطقتاو هكل ههنال (خعادن عم -رو هلوق) هداز ىزعو

 ىتناف هنم نهض هك لبس ناو ةصالخلالاتاذهو دبابو هاف كولا هكلبسا ناب 54
 دي ىف متاقوهو هل همهو وا هع رغهثرو و لكوملا تاماذاو كلذ ىلع هفلح لكوملا ىلا هعفدوا هكالش ليكولا
 اذاورحةلاكولا ىلع هقرصاذاالا هنمذاكلا اهناكناوادو-وم ناكن ااهلكهوحولا ىف هنمذا ل دك للا

 لك اع ىضق لكن ناف هلكو بلا طلا ن ملعب ام هللا هفلحت نا ل تح ولإذ نيدلابّرقأو ةلاكولا رغلا ركن | 5

 وهو ىنع هحالب تنك و هخ هنا ىلعءاذي 7 فياحتلا ق-نالفلالدنا ةفينح أن ءو ل“ كواللاملاب

 (عجربالهلوق 5) ةيهدمهناةيزازيلان طولا كافر هأظو مامالا ن نع هياورهغيلت مدع نا ىضَتق هاظ

 مواظملاو اناث هنمن دلا برد كو مولظم م رغلا ىاوهو ضقلا ف قت هناي فرغعا هقيدصت هنال

 ا اوعد ىف نوبدملا قدصاذانيتبالا دحأن ا اذه ىلع درب تاق ناقءداز ىزعورردهربغ اال

 ناكن اف صنلاب قدا لع عوجرلا نويدلل ناففصنلايهيلعبذكملا عجرو رعت الا هدذكو تسلا

 رقاةيوكل قدصملا ل عوج رلانانسجا تاقرلاظ ب ذكملا ناهعز فهنا عمنيدلاريغةكرت تسلل
 ولاكو ف نيدلا نمكنأربا ىنا ىلع كنمتضبق هل لاقوا 0 رافغلا ثم نيدلارهببا ىلع

 ْث 19



 0 (نيعملا مذ نمثلاثلاءزح ١ ظ 0

 نمناكناءاربالاوأ ضل, (هلكوم ىلع هلوق) ةرابنلا ىفكهملع ىعدملاوا ىعدملا لكو ناكولام |
 ارارتح اللا ريدنق (ةموصخلاب «إوق) ىوج هملعىعدملا ل.ق نهناكن الاملا موزاد 1 0

 ِ اذهب ةلاكولا نعبر خي هناالاهلوق) اقاطمهرارقا مدنال كح حلصلاب ليكولاك أهرب لك وأانع

 جراسا نك-ارردلا نءردضقائتلل ةلاكولا لعدد: نهرب ناو لاسملاه سلا عقدبالىتح ( رارقالا

 ءاضصقلا ساعريغىف هللاهحر ىو# !لوقوءاضلا ساحمربغ ىف هرارقا ىلعةندملا تعقأ اذاةلاكولا نع
 ىذداقلا سا<ريغق هلكوم ىل_عرارق الاةلاكول انعجو رذلاهحوو تعتأ هلوقالزارقالاب قلعت

 ق>ىفال هسفن ق- ىف لمقمف ةموصخلا هم الو هل سدل هنان هسفن ىلعر ارقال ا ن ه2: لكوملا ىلع هرارقانا

 | لاقوهلوق) . ىليزلا لا كلذ ةيالولا نعبر خت هنافمريغاربغصلا لاعرقأ اذا ىصولاو بالاك لكوملا | ىتا,
 باو ليكو هناامودجو اسخن ذغنب هرارقاكح هرارقا معمق هنانهنال (ملاهراردا عمي ف سوو أ ا 0 0

 لكوم ا ىنثتساولو هريغىنال ىضاسقلا سلخ ىف باول اوه كلا فرب عملا باوحلاو زاسجنا قد رطب مصخما 0

 ظ مصنالفانمع كلذ كالع الوهو طةفراكالاءالدكو نوكم هنال عمن ال غسوب ىأ ن عفرارقالا ةموصخاب 0 هر 0/1 400

 | ]| قرفلادحؤو نولطملا نودتلاطلا ىف هتف نولطملاو بلاط)ا نيد قرف هناد# نعو هب ل يكحوتلا ع 48 0

 ثاعالفابلعر صب ولطاوراستتعام لعن نودئوشف لكون ن الف ةمو ضخما لعربصتال تلاطلانا | © في "امم تي
ةموصلا,كتلكو لاقاذاهبزازملا نع ردلا فو بلاطلاب رارضاهيفاعليكوتلا تاك هاو ن1

 ححرارق الا زئاحربغ 

 اناره ل ركرتلا نمرارقالا "انتم ةص ءاضتقت تلاطلاب دقن لو ءانثتسالاو لثكوتلا || © 2ال . نو كل
 ةستوعلان هزار 00 1 ار را

 ردأواف لاقفرارقالا ءانثتس | ةدح ىلع رونتلا ىف عرفو ىلي زلا رص هدو بواطملاوأ بلاطلا نم ليكوتا
 ءانثتسا مدد كو رردلا ىلا هحراش هازعو هّتمو صخ مه-"الف ةلاكولا نعيرنو مصنإال ىضاقلا ىا 0000

 ب . .٠ و 58 : لكون نال والاةريخذلا نعرح هخوا ةسمج ىلع اهنا صاح افريوذتلا فك رارة الابل. كولا مم رارقالا

 ريص.ف هسكع املا طقفر اكن الادالم كونو كمضرارقالا ىنذتسس ناىناثلا اهبالدكو ريصنف ةموصخخاب أ كمي نم سا ير
 اهد_ةواوةنامادنيعدملا ناكن ايراكنالا رض امر لكوملانالةباورارهاظى طقفرارقالادالتكو ا كل( "لنج ل 6

 نو .فرارقالا رتاج ةمو صخلاب هلكو نا عسارلاةرثاق همفف هلق صن و هدعيدرلا ىوعد خصم ال ل ولا 378 ا 7 اة 0 ا
 5 0 . 01 . 5 00 دع

 ليكو لا ناكولو ةصالخلا فو نيرخ أملا فالتحخ |همفف رارق ال زتاح ريغ. هلكون نا سماخلااموسالمكو 0 6

 ححصنال ل يقفراكنالاو رارقالا ىذتسساولو ممنال الوصغمو عصالوصو مرارقالا ىنذتساو مصخلا لاؤس 0 ب
 رارقالا,ل كولا مصنوةيايهنلا نع همفو هيزازبلا نعرح توكسلاءاقترل مصب لمقو هةدقدرفءاقب مدعل : 2, :
 رارقالان مهدى أ امو ىذاقلا سل < ىف هنعةموصخل اررو هأمهنال (سامقلاوهو هلوق) ارقم در ريصنالو دي

 ١ [أوأ ناك ارارقا باو قلطموهو لكوملا هكلعامهتتق ل دف ميعحل كولا ناانأو عصبالف باوج
 ٠11 نوكف كلا ساحب قت: ناوحلاو رارق هنا ثح نمال باوج هنا ثدح نءرارق الا كل" اراك
 ١ | نمدضةولف ( لامي لفكلا لبكوت لطب وهلوق) محلا ساعت ىف لكوملا ماقمم وقف هراصتخم نيكوملا

 *اذتب اهل طاراسهءوقول ةحيد# باقثتالةافكلا نع دأرياوإو بلاطلا ىلع كامل هدي فكلهو نيداا
 ال.فكناكولاعزا ارتحالا لاملايةلافكلاد ىقتوز صول هزاح أف هلو اذا الطا تد هناف بث ان عليك ولاك
 كلذىفالكو نوكمال هلو) ىبب زو ىتبعامسمموقي د> اولا نال ةموصخحلاب هلك ون حن ثيح سفنلا
 لكوولا ذكو تلطب هسفنل لع ىتم لدكولا ن الد د. ءوأ هسفن نمنيدلا ىأ هضمقن ءاكوول ممدالاك (ادبا
 هلثمو هحر شو ريونت عصن ل ضءقل ا بلاطلا لدكو نويدملا لكو وأهبلع لالا نمءضيقب ليما لاستحما

 ىلا نا ءافياو هتعلس عد هلكوفن وندملا هن ريخ أف نالف ىلع ه-تد ضيق هلكو هصن 9 ةننقلا نعردأ ١

 نافىبت اامضتقموامضاق نوك»ناتلا تسأل روهدملا لام نم كإ رس كلهو نئلاذخ أو اهءامف ندلاب 7
 هلو ىفاكليكوفال كل هنايب احم هسفنل ل ءاعةنا عم ريحت اف هسفنءارباب نيدملا لكون هيلعدرب لسبق
 / 5 د 5 - : هثاربا لق هلزعملذاشالا نعرذلا ق نكمل لكوتال سال اندمقت تح كلة هاف سفن قاطهنأرعال ظ

١: 
 َت

 ةسفن



 ٍ راتجرلا يك نلا فراج -|اذدو (ىوتفلا هملعو هلوق) هحرشورب وت لم صلال كو ةموص#لا َ

 ممل لع

 ا ءالك رانا وهلتل 0 العال هلوق) ضّقلا كلعالف فرعلا ىلعاولاق ءالكرلا ف ةناضلا |
 ا 01- .قلاءاإعال كوا هريغضمقل أو هتدو صم ىضر هنالو لاسملا ىلءنا ال نم ةمودخلا ىلع ن نكو كفو 1

 ىع ومر كو :اشراور <اعاج ا ةموصخملا ال ضل |كلع ىضاقتلا لوسرواعاجحا حلصلا كال , ا

 : كلل :الاك ةمزالم ا لم كو ضل او ةيوص2 اى 8 كلعالو بل ءزللافالخ ىل- 5 هضدقن : كررعاو لاسرا

 ان اسمو فرعا |هدل : ىف ىذا“ لام ل لا انك نار اكل . هنأ ىلع ىو" كك املا. نكلسس

 : رب |ىقددقعاو الفالاو ضيقل دال ا ذاقتلاب اء كولا ناك نيدلا ض. ة.ىزااوه ىضاعتلان :اراملا

 : ةيشلابل كولا نال نسدلاو نيعل |ضصن :ىأ ص .ةأاكلإع هئالع اان انعدنعو هلوث) رذدلاق و ةر و

 أ ل- دك ولاو دهلو5) ئاق ةموصخماف ضرقيملامو ض.قلاب نوك ىضابقتلاو ةموصخملا مائاو همابتانلبكو

 ١ ىدساول يد قا | ةدقسالاريدقتب لكوالا ىلع عوج رلا ق-ىفال نوهدملاءاربا قح ىف قّذص» لكوملا هيذكو ْ

 و شا را ما تاس اند نالف لع نجلا :

 | كيع هلوق) رحاضأ ةنداحاةلغلا ضرقي هتلغ خ ضرب هلكو ولك اض أ ثداحلا لخدي هل ند نكح
 هنحاصو مامالا نيب فالخت انا ءا[ ةف نى أدنع هاوق) رح ولطااتوكلز ء ءالو (ةعوصخلا :

 ْ اا هلكواذااماَنئادلا لمكو ناك اذااسع دمة مالو اةموصخلا كاع ض.قلا لدكو نا
 : ليكوف الخ ةيئاشلل ان زعم عما حرمت نعدم لالمنرم* انام اهمودخاب الكون وكي ال: كنا

 ا تح هلوق) رداقايفتا ضق 2 )| عماهكلع هناقسم ءلاد رلاو ةمملا نع وج رئاو ةعفشا|رذخنالاو نعمل

 اودو هلوق) ىلي ز لقت هلعةنيمل !لم كر اادعاذااذكو (ةنيمل اه_ءاعىعدملا ماقأوإ

 لاك العن و نم لكس لو ةموص# ريغ ض. اانا فااهازر ( ةفينح ىأ نع ةناقدأا

حال .؟ ولا هبشأف هجو نم هقح نيعلع افتسا لع هنا الاروصتيال هسفن نيدلا ض.دذا اهلامما
 1 ل

 | هنالاقابقتا (ةموصخلا كإءالهلوذ) يبس كن غلا روض ىلارمالا فق لب هض.قنم نكمل |
 أ نيد قرغلا هو ىف ىاب زلاهرك ذامىلا هيريش انشا مم لكوملانيعلا هضمقلة لدا ال ثيح ضع نممأ

 ْ ةفت أد دنعة مو صملانيدلا ضرقي لكك ولا كلم يح نمعلا ضمن ىل كول او نيدملا صمتي لكولا ||
 ىضقت نوددلا نالهقح ل دبوه لب ؛لكولل كلع سل ضويقملا الشلة لان بكوب ندا ضرب ل- ا ا

 | نكي يف هقح نيعءاغيتسادالم ا لضيق كولا فال اهصخ بص اوان .ءامال امان
 : ىلعدم !اوذ نهربؤاف هلوق) قيقا ىدع نستن الان اف اضع انسأو الوعر ران دابا كو ٠

 5 ١ فقوهلوق) ىنيعنمعلانعل كول ديرمصق قت ىفالا هتئاب لقت (هعاب كولا نا ضيقلاب لكرلا ا
 تماقةنيملا نالهب دام ىلع ةندسل اةداعانمصخلارمأرضح اذاف لكوا اوهو (بئاغلا مضحي ىتحرمالا ١

 اذاك هنعهدب رصقتف هقح ق لمقت# ما ا كولا دمل ارصق ىلعو قا سفن ىلع ْ ا

 لرنعلا توثق ىنال بعدل ارصق قحىفلسقتاهنافةلاكولانءهلزع لكوملانأ ةندملا مدخلا ماقأ |
 ناتسالاهجو ريتعت مف مصحن ىلعال تماقةندملا نال ل. كال ىلا عقدن نا !سامقل أو (انا عسا هلوق) ٍ 1

 'وهو هقلطا (حلا ل كولا ةأوو هلود) رحم ديرمعقتق ضمقلا قلكوملا ما 2م همأنق 2ع م اد رمصق ق مصخ هنأ :

 هقالاع ا لعشو ةهمشال ام ب ه-اكو م ىلع ىلا ىولارا ولارارقا ختي الف هريغوربونتلا ى قاكدوقلاو دريخب ديقم |

 يي / 7 ١ لكوملاىلا ه-ةعقدواىد_:ءكلإهو تضن .5 لاقاذانيدلا ضم بل .كولاناؤاعا (مانمدلا ضد

3 
 1 ا ا هلكوولو ىتفملا هم لكوم لا ىلع ل. كولا 0 كولا قيل نعضو هضدقب لكو ار ةأام نايف

 5 1 هلكواذاهنامالسالا ثاك ذو داما .كوتلا موهيلعاعدي هن نالق ىل .ة هل قح لكس لطا

نا ةفينح ىالوابباضر ضدقلاب اًضرلا ع نكي تاموصخلا فى د,
 5 . : || ىذقت نودلا ن الكل لان هلكو ه

 : ١ ربك انيمي رءا الس الا امهو5 ىلعورع_ذلا نعفتقو هبادلا نعر - ةعفشلا



 (نيمملا تف نم ثلاغلاءزجلا) ا(

 : [ةردمل | قكتالف نيدلاءا تو ةموصخ ا دارو عدم لوألا » هرو د د *.ًريأ: ليكحولا لكوف هعرغ |

 (أ رهاظذا ماهمالا نورا را 2ةسنا لا فام ةموضخلا ف هفلاذ وما حرس فاك

 | (ىنجاعانو|هلوق) كلذك س دلو ةيناغلل ةبسن ذلاءا ضر أ ةموصوملاريغىف ةريضحلار ءافتكاالا در في همالك
 لعشالن كل بارسا نامكح ى هنحالا لعذ هنن لب ٌكقْوَحال هاف ءارشلا نعزا 0
 ا ل دوور ساد ءردص لاك اهناعم علخ لاو ةياككلاو حاكدل
 جارعملا نعر<افاعام ا فرارمل مدعو سفر نادل ااا 0

 || كلو ف يكف هفنحاكن | كلءالد.علان اىرتالا ةيالولا نسعي رفكلاو قرلانال (زحلهلوت)
 | نينمؤمللا لءيرفاكلاملا لعبص نو ىلاعت هللا لاق املا ىلع هلةيالو الرفاكلا اذكو هريغ حاكلا

 :ّدرلا ىلعتامو ىرتشاوااسف عابوأ ةاسملا ةرح ا هتريغصديرملا جو زاذا ىتعي (ديرملاو ا البيس
 ْ اعاجافوةؤههدلو ىلع هفرصت توملا ل3 3و (ةّدرنا ىلع تاماذاهلوق) ىوخايلعهم هرتز حن

 : حاكلازاود نال كلذد عب أ ناو زوال ث مح هسفنب هحْوْرَت فال ئامهدنع هلام اذان ناك ناو

 | لاح اف زي هل نوك نافةوتلا طرش نال ل اسملا ىنهل زيممالذا ف ةوتءالف دترالةلمالوةلملا لقت
 |00 اسانال لساظرتل ثمح هتهو هقالطو ىصلا قاتعا اريظن راصف

 | ىلي ز لطنالاو حاكنلا مصف دن لسأ نا فةوتبف ىضاقلاو |لولاوهو لاسحما ىف ةنرمغ هلراغصلا» 4
 ىلا مالا فاىلامتي صوئصو م هيصوو بال |ىلاريغصلا لام قديالولا نءتفملا ةنازن نع رحبلا فو
 ِ 11 ةرض عممالا ةكرمش فرعنا أذيالو مالاى دول سدو ىذابقلا همصن ن هلا ىؤاسقلاىلا مث هم صو

 ١ حار اقعلاال لوقنملا عمو ظذح اهإو دنفمدح او  كحر : ناز دحاواهمصو ىصووا كم كووانالا

 | نوذأملا تكن هريوذتلاف ذو ةمئاخما نع .ردريغصلا اضف ءلج نما نالةؤسكلاو ماعطلاالا ىرتس الو

 ئ رهاظ لاقي نا تن ىهتنا ام صووأ م الا نود همصووا ىضاقلا مث هم صو عند عال .صو مث هوبأ هماو و هصنأم

 راقعلاعبب كلعىدولان ارا لال لوقت ءملاعبو فقل هلة 0 أو نك باو رعلاف هلوق

 نوكموا ةعقلا فعنم نعلان 27 ناك غولالا كلذ هل س ا آان اعم مالا ىصو ناكل ثدح

 ا[ ار[ ب6 رالف اهو دع ءااراذعالا نمكلذوعخواتا ارخلا ىل_ع فرشاو جاتا قتمدب ق

 أ هنا نمةباو رلار هاظو هام ىلع ىنتمب نيتفملا هارت ن عرذخ !|فاذا الل الملا تلددإ .ثالاورردللا

 ْش وهءاسشالاورردالاب زعمدا :مدقامو فلس ا د اوال الا سماق ذوص ةجقلالثب عااذإ

 هكلعف نيد تملا لع نوكينا عسبلل ةغوملا انعالا نمو ىف هنو تام قاولا ىلاقنيوخأتملاب اوح

 هجر دأب زوا همضو هعيروا ىلامُ ثلث لوقت نان ةتلطمىأ هل رم ةمصوواريغصلا ةقفنلو هانا

 زوج سانلادنعادو# بالاناكنافةهقلا لثعربغصلا هنباراقع ع اراذاب ءالا (هس 52 رردهتلغ ىلع

 : تاعةاول نءان شرات: كاره هنن كل تح |ةساناك اذأام فالس وامل ادعب هضقن نءؤلل سدلو

 11 1 ةتنتششستا 0 عادلا نا كيلي 0
 ا ادد د71 0 00

 (هوحتودلو#) ىوخ يول عطوم رهااظلا عضول زهظ ةيكبأل (ةموصخلاب ةلاكولا بابرخأ هلوق)

 كلل ىضاقتلاب لسا ؟ولانا 1 ءاتلطلاىأ (ىضاقتلاو اوهلوق) ىوجبصغلاو ةدودجلا ةعب دولاك
 ىأ قح هنمبتيضتق او ديو ندد هتيضاقتت لاقوة ىأاعضوما اذعم ق هنال ةياورلا لدا ىلع ضرنقلا

 ىلع ضاق ٍفرعلاو ض.لا ال ةمااطملاى ذاقتلا نمنوههقب ساسلان الهفالخ فرعلان االاءيذدأ

 بيجأو ةفشح ىأ هع هملوأ ن مو فراعتمزاجملاو ها عةسمو هه نال ارظا همقو ليف اذكا عضولا ا

 روهلتل فرعلا لعماةياورلا لدا ىلعئوتلا نأ ودا جراب الو بازل لضال يمد كذاب



 اريغفدار ل ع ذامأو هبحاص نذل عم هايل عدا :ةاارو هاما ط عدد ازازك ن الفخ || ا

 3 وم لامن ءواهلامز مندل ا* اضقب ل“ .كولان |“ _عاواهض,ف فالثم ن يدل ةيه مياستو هئاضتقا فالنع ا

 أ ا ل أرب ىذر هنال (نذانالا لكوالو هلوق ( 2 هن الكولا ند ]1

 |. ناكناو بسانمريغف لكوملا ىتح هلوقةداب ز زم ىو اكمومضعب ةرامعىف عقوامو دقعلا قوقح ىف 5

 | ٠8 (نكح مالنم لع)

 رو سأعيش او بوصل راو كب واخر نع قرف الاوز تاك 3 ا

 اهفح نالادت| ضرغ همف لكولل نال (ض.ةلاددرفن نا امهممداحاو لكل س :كهلوق ) ةصالخلان ا

 ه.قام عام جا نالهلوةي لملعتل !قىجان لا هب حر صام ىلع جرع لو ىنيعدح -او طوس ا ا

 أ درب ل .كحوتل ا ىفدارفنالا |مهدحالز نصل عة جالا ناكمان الو ءءناكرل يان هوجو لعلو نكت |
 1 نيدرفنمال نم تدل 1 راما 01و اندلك ىأ (انم اضراصهلوق) هعب دولا ا

 نعض ناىئشإ لق نات هلوق نم ارم ا 0 لا قامو صضيق.دا رفنالاةلاح قارومأ منكي لف :

 0 نيدءاضقو هلوق) اللطأ نا علا مدل . ال ه.حاص ن ذاب ضق اذاهنالر از ه هسق هي فاش ةضيقبرومأمأ

 ١ لامز ها 0 كولا نا هدا ةموىدامعل اهط_س مك ند لم كولا ىلع لكولل نكيملاذ اهبل عربجال ٍْ
 م عمو نالفن 0 ط ولو قالطوخإ لئكولارمبضال كميل عرب ال هئيدع افول لكوملا

0 
ف طرش *نهر عسب و |باغ منيع عفدن هلكو اذا لث ةاانمم ل الا امريتم هنوكحا هنم

 دالا قود عن وأ هي
١ 

 ١ كه أ امشالارهاظو تأ ةهبادملاىراق هيف |املاقال- هاشا هءلع ىعدملا تاغو ىعدملا دل طب ةدوصخ وا 1 -

 ل ؟رانالسالا ءفقولات اك ن ا نءانخش لقت (4 6 -2:)هحرشورب ونتريص الاب ليكولا |

 ١ ءاضق ىناعربتم نوكلكوملا نيدهسفنلاىضق مثدسفن ةجاح ف لكوملالام_فرصاذانيدلا ءاضقب

 نعل اامهردقو نيلبكولكواذاام فال هتلغىفهد ةءزوس هناف نذ' اهلردقاذاالا هن ليكوتل انودأأ

 1 ةدانزلاو اءارشلا ىف ناصقتنلا ىف رخخ "الا ىأر لاممتسا عمال ْ ريدقت نالامهد درع الك
 لقال يا ءارشن لئكوتا ا فال ةاكدلا عقددالبكو ناكولام نيون |نم لكلا عنم نم قلتش ةكوىل

 21 م ريهستارلاو روت فينا فس ا اس ةينالا نءردةصتالا
 92 4-3 لكوتلا هلف ليكولاىلاهمذ ق وقح اعج .رتاعف دقعلا قوق لكوتلاج رخل هنف لكواق 1 نا|

 ليكوتلاهلنانم هانم دة امىلاريشا (هيف لكواعت هلوق) ىايزو رايقالمصا هنوكل نذاالد

 ارمغل والا هلكو ىذلا ناكاذاالاووصتالو نذالا نودي لكؤاذا اهف ضورفم م الاكسل اناا هتاذدح ىف

 نءالمكوىفانل | ناكل كوذ لكوتلا ىهنذأ اذاق (نذادالاهلوق) ةدان زلامهذه فذح قثاللاقلكوملا

 || تدح ىذاقلا فالذقساريظنوهو لكوملا توعنالز عندو هتوعلزعتسالو هلزعلوالل نوكمال ىتح لكوملا
 كلا ةفلخلالز عل ل رهن و هبوع الو لّوالاوضاَة 2 !!لزعبل ارعتسال مهلا نذامالا هكلعال ١

 ىضاشلاو الوؤأو هءالوىذلا هتوعلز ءئبالق ني_دلسلل لم اعدقم اذان اقرغل أو ىلع رع الر دال

 : ضيقلاب ليكولا لكو ( (ةحلا ىليزهقح نالطال هيوع هل كول زعتف هسفنل لماع لكوم او هنذان

 || كاهن اقالالاو ئرب لامع ىف ن«لكو ناقالاو تريل ؤالا لكولا ىلا لصو ناقنوددملا هل عفدف نذاالد

 هلود) ةريخذلان ع رحلوالال- .كحولا ىنععوجرلا ىناثللو هديه ”يرغلل ناكىفاثل اسقلاملا |
 هماقمهريغموقيالف هفاسامتامهنال قاتعو قالط الا لك نذالاك هنأك كب اريل عاوأ

 قولا عجرتو لص- دقو نر ًرروض>دوصقلانال ( هيد دقعف هلوقإ) هم هنقلا- نع هحرشور ونت

 همالكرهاظو لوالل ةدهعلا موزاب ىضر لكحوملا ناللوالا ىلا لة ودق اعلا هزال مصال اقىناُ لاىلا '

 ليكولاة مدح ناو لكوملاواليكولاةزاحا نمّدب الهنأ ىلعةماعلاو ضعملا لوقوهو ةرضح اءافتكألا
 نالءقبامممال قاتعلاو قالطلا نءازارتح ا دقعل ادق ةيناخلاو جارسلاو ةدارخل انك كت اللؤالاا

 ربي نام هاكواذاف يدل نا دع اغلاق 0 نا هتلعركرلا ناك طرا يلعن :



 (نيعملا عك ه نم ثااثلا ءزحلا) ٠م

 لوقلا نوكح, ثيحوت عين فيراضملاوعونفةيراضملا لاما برد اذاام قال هريخذلان 5-3

 فراعتم لجأىلا ةّميستو | | دقن هيض عسبلاب رمالا واطم ما مهفافتا قالطالا اظوغيسا لاما تر

 باسم

. 

 فلل 0
 هلود) ىلب زراصتلا نيب فراعت ملجأ د.ةدي ثمحةرر املا فالك هدنع ناك لجا ىأ ىلاو امهدنع .كةكا/ميلروإ

 نمت هلوق) ىوج مع ةيابولالا كالهاروصقم ىوتلاو ا افم هيوعىأ ( لمفكلا ىلع لاماىوتفا 2 ضاق ( ىوذك

 لعفب هنال ني دلا ض,قب ليكحولا فال قوقحلا قالمصأ هيوكلدلءاقم ءدسالا قح نال 0 ا 6 اا

 كِلع الازوةلاص ارم طمني عشملاب لكل او نابت ةلافكلا نود لا ض.قىف هنانأدق 5و هيأ 2 لبهالا 0

 !|.قكلا ذأ هل نيدلا ضد ل كولا 5 م2 در زاريلاو ةصالخلا فا فلاخم رهو درأده هنعدرخ ل يو (نمشرل) 06 1 امهم

 ةيزازبلا نعرخ اهكلع١ لوهوةلاو -ايهنا اف لع صال ّءا 6 ارب طرمشن ل فكلاذخأ ىلعةادحلا مالك ل ممحف دا 10 فءلالاىو 9
 أ ىوتإ.5 دوطلاو يم

 هلوق نم خراشلاهرك ذام كحو ةيارذلا ىلا ىلي زلاازع (خلا ةلاوحماانهةلافكللا نمدارملا )قو هلوق) | كملانال جز روم انهةلافكلا ظ
 يب سدل هلك اذهو لاق ليفكلا تاما 5 ىف ىوتلان افا 2ي.مح ىلعدل كلا لب لوا ل كسقو تلاه |1 )2 ١

 هد ا ىلا فاضمريغ راب ا ةىذلاىوتلاول 10 ىلا فاض ىوفدار !١نالإإ ىو //ناف ارتي ق ىةع ال

 نيدلان الذ يافةلاوحلا ىلع هلجو نيدلا هملع نه توعهةحىوتل ليفكلا ذأ لولهنالملدب ليفكلا ليفكلا نإ: 1 03 1
 هحوالاو ةلافكلاك نيسلةمامبتوعئوتامتاو لم مش | ىلع هع رب لب 4 ه.لعلاخ | توعابمذ ئوشال كرك دو 0 : نق

 ليصالاةءاربىزن ىاحىلا ةعذار ان لص كلذو ليفكللا لادا ىلا فاض ىون ىوتلايدار ١الاق نا كعئوتلا ع تا ٍُ 0

 ّ < واكلام ىذاقلا نوكين ا لمى! اعم هنو لبصالا ىلع عوجرلا ىربالو دةلافكلاب نيدلانعا] ف اذك[ ا مف
 هلود) ةعونمدلاةكلا ف ىقدن ال ىوتلا ن |ىوعدف ىو اد هلال ىبتنااسلفم ليفكللا توع مدن ناكولاد تلقا

 ؛ ناههجوو ههجو نسل و ىو هيف ةرطت )ع | لضكحلا ىلع ىوتنا جاب ماريغصلا ماما قركذو !ارخشيالهنافا(ةمو 99

 لوفكم او لمف>لاتوعق قد اعاو لم كالا ىلعسل اطلاعوحز زاسافم ل: كلا توعق قت الىوتلا ليقف ل ىاألا هدح
 (خلا نيليكولادحا فرستءالو هلوق) ىلخلا نعاننيش هعضو مدي لو هنع لوفكلا ب راغوااسلفم هنع أ ىفاثلاور 3 اص ةريضد 3 0000-4 0

 م 2 5 .

 ةدايزلا ف ىأرلا لاممتسا عن ع الور دقن نالار ذقم لدا !!ناكولوا مهددا ىأربالامح ارب ىضر لكوملا نال هر نك ذ ذلا كه اذهب

 ادمدرت ال دلقااضل اح امهذح أن راك اذا ام | لهو ىرتشملاو عئابلار اشخا ىقوناصقنلاوأ 0دقدحاو مالا 7 عا

 ءاو لد زهد>و فرص, نارخ لل ارحم هلع بهدو |امهدح ل كح <ءامدصوا حل 2 اذاامذ

 زرق هادم قال اذ أر ةنالاامهدحال سدلف ةلاكو لاك فدولا ىلعةيلو كاوءاضقلاو ةبراضالاو هباصولا نا هفلكواذإم| 000 ناعما

 الإ ل تارماعاذم 1
 هاسشالان ءه_-رشو ربونت نالق نوددارغن ال فقا اوال نات نال عمم لادمتسالاوارظنل | فقاولا بغم دحاو لك .

 رخ الاىأربامهدحأر ش !انف شر وشتلاو بغشلاىلاىَدْؤب اءاعامهعاقجان .ال(ةموصخملا ىفالا هلوق) ةياهتلا ىقإ 0 0

 دنع هيأرروض> ات دناناس مقالك ىف سلو ىنيعاتدنعزوصالرت الا ىأرنوديرمش انوا قاعتم(لديإلب قاتم ىو دا
 وهام ىلعهمالك لمعت حراشل ااهبح رصيسو يلب لا هركذ كم رتماعدنع طرسشل سد ]كلذ نال ةموصخلا ديهطرق لوا ّ

 نوكسونيدلا 0 تخش 1 اخ ناكن او ةموصلا ىلع اق .اسهنوكح نمو 20+ ءالا 0 3 ِ

 لد (حئاهيحاص 0 طرتش الهلود ١ سوماقلاو حامصملا ن ءاتطش ركل نايمه نتعلم انقل

 كال ةمود لا. ل زك لانا امس: نكل هوجان ءردناعت< 2 ىخ ضقلا ىلااتنا اذ اقدأر طرخشا

 اوأ اهاقار ع م :
 لكل ناكهوق ) كى ىوجدحاو مالك, هلوة دعب هملا ةجاحال 0 ققدن وضقلا 7 هت تامإو 1 دم

 زودصال ثم باعلا ىلع نيمصولا فالدع كل ذ دعب ربغتنالف هل كون تقولك < ىأرب ىضرهنال(خحلادحاو ههدحأر 0
 0 نايك تن هلاك ولاو توم اة صولا وج نال مالا ف تستر ناامحيمال

 اريغبّةدحاو قالطن امهلكوولخرب وذتلا ىفاكن نعم دعلاو أر او ىأ ( نيزجتانوكمن نادلوق) ىليز
 |قالطلاب درفتسال هلوق) ىأرلا ىلا جات هنالرردل اف م امهعام + امز]نيعمربغدس عقم وا هئمع

 امهدحال سلاعمج اه اقلط لاقولاذكو ىلا .رامه د>ادوحو دنع لال داق داعملا نال ل( ف داع ءلاو

 درو هلوق) ىيععقي الن .ةقاطرخالاو ةةلطامهد>أ اهةاطفاب ال* أعم .حاهاعا اطل اقواوهد>و اقلط ناأ

 د2
 (هع دو

 (ةعادودر) ى 3
 0 ير ك(د) قانعاو قالا
 --:-_ «دلكوذاهنال هرد_ذ

 ةعب دولا



 للا ن كيمالزم لع) 4

 د ع . الا ىلع لم 1 ىاتجتداو راس لكلا 0 لل كولا فيا هإ هإوق ٍ لاك 1

 هنكلاثداح نوكيوادئازلا نسلاك انداح ن وكمال ن ااماولخضال بنعلا ن اها صاق-لوكتلاو ةندملا ىلا الو ا

 دق لالا نا تاكا ىف رارقالاوا لوكسلاواةنيملا طارتشالب وأتو مئان كاكا هلعارارقاالو أ
 1 ره الاببعناكوأ 2 نابل ارهظيل ةحت اهذهىلا اتالم سلا هرتز هالات لعل 5

 ناكر دما دما ىلا ىاهملارق 2 ةةمقدرلا ق قالكوسل م وق ةوقوءاسأ اواءاضالاالا ١

 ا وضاق 2 كرد كف ورم تدع اع ناكن اوان ىلا استخالا رهط عملا 1

 ارقالا نال (لكواانودل كولا مزل هلو ا ابر لكوملا لع ادر نوكب ل .كولاىلعىضاقلادراهاكأ
 م نم | هماع ضرعب ب راك الاول تركملا كفا فالحل !ارططمريغوهوةرصاقةجت

 ىضاقلاة بالو مومعل م ]مسق ءاضقلامدرلا نال لكوملا لوك واهندبب همزامق لكوملام دءاخ ناهلن ا

 ىنعي همزارال روصقلا ثيح نمو ه- مداخن اهل ناك ح.# ا لا ا ١

 |ر ءاضقلا ىنعمةرادس ها ت>اصو دىدلالب 38 | ىلا ةحاحتامدعر هظاذعو ١

 د م .فهلويق نمعئتماو ىنعلابر ايرقأ اذام لعل تلق هس اعف

 ١ اذكو هلوق) قدعرم الا مزا. 3 0 ءدملا ارا :١|ىف رطضم ل .كولاو ةقلظمة عدت ملا :

 أارا ار الا ىلا اد هوواضق ن نكرلف ع ايلادب قناكبيعلا نا لعب ىضاقلان ال (ئثدحالاعق رارقابأل

 1| هند 0 هدر بغل ى تاع اهدر تدا-ريغناكح ن 15 اهم قش دعوا: تااوذه |: مق همت عالا

 ١ 0 الوحل رحب ىضاعلا هدرا: كرمت ةثدحت ال ن نكات لانداحناك اذان ا ل 5 ارالوكتوا ١

 1 ا .دريف هقح ىف ةخلوكتلا أكان ذكو دي هع امدجةنسلا نالوا 1

 ا رارقالا عمعاضلا ىلا ةجاحماة داق هو لكنو ادنيبلا تماقاذاالا هرارق ب هيلع ىضاسقلادردرعمت ٠ْ
 أ ةيانعلا ىفاذك ةلاحمال هلمقي هنال ىضاقل اءاضقلا عا ح ةحاحال تيعلانلكولارق وأ اذا لمقام طقسا
 ا دراذا هنابمهكرصتلد رنا 4 ءاءىضاقلاى 2 .-هرارقاكإذ نم هع 5 الو حالصالاح اضن اىفلاقو ْ

 | عابنمو قتلملا فل اةراركالا الارءامذقل انك ناز هناي لع انشا دلو اك ءاضق ا ْ

 : لاق ةكالا سعت طوسمىلا 1 رعوهعئاي لعهدر ةنيوالوكتوا رارق انءاض# تيقن هدأت تدرق هارشامأ|]

 أارارق الاركن اهنارارق الان ء
 ١١ الد للاذخا ىقاعئاط نوكح,ىماقلادنعر أ اذا هنأ ههجوت ىف ىلا امد قا اترك

 سيعلابارقمناك اذادرلابهملعءاضقل بترتيب ف دكت ا5تان الدال عئابلا ىلعدرااذن الود[ ن وكي ٍْ

 ١١ نع :تماو بمعلابرب أ اذاعف هروصتمل كاولاراب ا 5 |عم ىضاقلا ءاضقو هصئامتنابْلا نعر 1 ْ

 1 لكول ا مزاد .اللمكولا 0 تسب كولا هير عج فو لومقل اىلع 00000 لوبقلا

 نال(رم 0 ع اهسفن قرف عرار قال ولا لعال كولا لم يراذقاو

 اورج لج اف لدا مدغد جابر كارما كو

 كوخ

 نءرحلا قنكمأ ُ ] ليفكالا هنم ه- ء«بتال فال زاد ل. فكريخ كا 3 ىلد ةك نال ع نم هعب للقول

 نالوع !انعاضبالاو عادبالا كل هنا ىرتالأ مومعل او قالطالاة برا ملا فرك الا نال (نراذل

 0 ا 0 مشل 00 نانا 2 لصالا كسَع

 - تجي

 1 لولا ركناو ل. كارا ةأولوابنعىنج !لكوملاو دقعلا قود نم هم .ف ةموصخلانالئذ نك :

 ا 0 او حاكنل اقاذه كل ذأطخوفأأ ام غق هنأ ”امه الولاة د م هد : رمالا

 أي دام مشل ىوا ناكل هل لو لان يو اهني ع اسعاف اور نا لقول
 || ناىضتقي ةصالالا نع قيسام سامق نا -

 ٍ 5 كا لابرعالا درع الدقتل انالا ه هعبتالهل لوقينا ادقن عسسنلاب هل.كورمأ الار | نمدار 1

 ةناوانك كنقمو لق: لارالا عستال فالخم زاحةثيسنلاب خام ف دوقنلابهعب هل ل اقول هنا ن ا

 ْ م ( قر ةلادجو ىف ردتفز تمل .ةكربشب عاسش لف 2 ر ١نالفن 0 مل ؛ ناهرحأ اقاكلا



 ا ة:لاق (ابن : سانلان اغَت هل اوق) عاجالاب (0 اكد ىوجن ةددسقتلان عأأ

 نيالا دا ارملاو| :

 هعدت كرصوانغهت ال :هننعسوماقلا 5 ة ]6 كلا ل ا

 هنقن الا ءالكحلا امتس دار ؟ئئاذهفام_هلانالخ من مامالادنعف ش مارش /!نيغلابولو رم الا ىلع ١ ب

 3 (نيعملا خت نمثلاثلا ءزحلا) 0

 (حاهؤارمشدمعتو هلوق / ردنالف هفرععالاريشت الى الخ نود 1 تدر را كاإ وف هتقر عمزلد 2

 مينا د سسستلا ذاق هشفنلد ارتشا هلعلف ةققشمهمف ةموتلان لإ

 دايزيهارتشا اذا همسفلاب ةميتلاءللعتلا نالصاح اولا
 0 ةلاهلوق) | مقْنعأ اغتال

 نياْعَتب مهوقو هشءفلاضعب مهنه عدت لءانعم هس 5 سا !!ناغّتب الماو وعادل

 معوقتىلا همف انتو سان لانس ف درعه ربغهرعس نآك اذ ذااذهو ىمتنااضعب مهضعن عدخت نان ءاغتلاو |

 ادحاوا لف ناكولو لق ناو نمغل أهدق قع النيجاو زوجتاو م

 اذ_هو (الف ع+ محلا ق صو اتنلاوءارسشلا قدئازلا اامأ هلوق) 0 لاورحلان ءردلاقوىن.ءأ

 ميما | ديرك (الف هلود) رحب شحاسفلاو ريسلا نمغل ااد-ى قعحالاوهأ

 وهو ش حافل اورمسدللا نيل نب لصافلا د لا ناسلا ذه لوق أو ىوج هلوق ىلءالام+ طوق ىلع بملاق

 عيبلا كلي له عت بيلا: ليكولا نأامأ امآو عسنلابو دا ءارمشلانال !.كو ناك ءاوسد فمامالل فالختالهما اعىفتم|

 ا

 ءللاوزمتماك انور ا اذاامأو نمموقملا |

 27 5 سانلا ني اع دامو هذ هنع حج رخ| مولا ضورع ااىقريسيلا نيغلاىأ (ضورعلا الب قوهلوق) :
 رحب فرصتلاّهإةلنيغلاةرثكو | وناوم ا قطسوت ,وراقعلا ف ىلقيو ضورعلا ىنهدوحو رثكت فرصتل انا

 رشعلا ىأهدزاب هدو( رشعلا فصن ىا امد هد هإوق) اشحات صور 5 !| ىقرششعلا فصن لعح يجلب لا قو ١

 هلكوولو هلوق) ىوجرشعلا عد روهوربن اندل او مهار دلا نم هش نناغتام قوى سا ىا ةدزاوةمدوأ
 0 0 ا 000 0 0 06 هلع أ

 فو ا يارد لاخلا ا 5000 )م نالسصتخدا لقرتالا 3 ْ
 فنعدتلا للا ةلاون اس اهوقوهد عب قابلا عد كلذ نعمتيف قد رفت اهلا |
 ْش (فقو ةءارشلا و هلوق) ل ءاهاو هقالخت هب ىفلاواهغوق همعج ريدر هاظذردلا ق لاقدريغو ىلب أ

 ا 00700008! فودةمبتلاى وةدعن ءارشلا نأ هنعىلاعت هللا ىذر ةفض ىنال قرفلاو |
 نسب قرف والو قالطالا ه4 ةريدعا ' لف مدن لفريغلا 4 *][هفدامءا لان رمالاو هقالطأه فريتعيف هكلم

 ىلعالو هحو لكم غل اذه هنالك ربشملا ىلع ذ هت اعاو جان ز *:ليكوتلا

 رومأملاالغسو ىأدن ءزف: فقوتلا نمزرم الا هقتعاولذ فقورا:لةذ هجو لكن م هقفاون 1 هنالرم -هلا |
 قعد فالف ءارش ل!لق الخلا فقالا ءارمثا فال الخلا عفر مهول هةقونو فلاح هيالد< رك ١

 (لكول مز هبقانىرتشاناف هلوق) ةزاحاٍقاتعالاو لكوملاةزاجا ىلع ف قوت لوة,فسون و باو رم ال الا |
 اذهو هنا قءس ىذا قرغلل هقدح ىبادنعدعل عبط ليم كولا فالخي عاجالاءاذ دهو فقوتلا عفتراوا

 هنكع فالخ رح للا لامعا لاول زير فصلا ىرتواك فشلا لا 1 اذا

 | امصتخ نا لق هان ىرتشا ناقل ا ثمح يعل زلا يلع ىنم ملا ضرع اءنارعاو 4+ ها نعىوج

 مالكن آل طقاسا ةئالثااورفز فالحت نق تاق حرا اثلاهلاق حاسجالاءاذهو 3 0 زالاو لكوملامزل
 : 20 ماع او لعمر سالف أ لاذ قفلت | ٌحهقدن مرتسافء ءارشلانالكو ن كلاذا| جف جلد زا

 ناس نأ لو فال |حانمت هفصن عاسبف ع 2ك اال كانا لقتل اللاب رد فحل الىترعلا 3

 نيبحاصلا عم مامالاعاج اداسجال دار لوقنف ارش ءأ لا ليكوتلاةل سمى ةالتل او رد فال نوك ١

 هتنعربغب وأ هتيعل دمع ءارش ءا



 1 ه6 سل

 ا .دبةمبتلعضوماذهوت الكولا 5 لم ةسهتلا عطاوم نادأ ير 0 3

 نإ ضاح (حلاةمع !لعدلوت١) يعلن ردحو نم سفن نم اعنب ناكف هلصتم مب عفانملان الو ةداهشلا

 ابنملقانناكن او قال اليزوعة عقلا ن ماعلا اذ ناةسحاست ايا نم عاباذأ عم :لاءلكوا نا

 ا عقلا لمع ناكتاو امل افالح ةفمنح ىأد:عزو الريس ىقن ناك ا ال شح اف نيغن

 م اوةراحالا فالختا اذ ه ىلعو هى زلالاقةرابغلا نع ى.ع ا را ,اور ةفمتح أن 5

 اا ج1: 3 1 ىدع ساق هضو افموريغصلا هئباو (هتاكرسعد ءالا هلود) ىو

 هو : ال ء] هلو عر :دءقو جارعملا نان روع هناا ناتو الا نا سر ردنا 2 : طوساملا قدنعلا

 نمعاباد ادعلا] 3 انك دراج نويدملاو اه دعو هبتاكمو هب وهم رول فرو مدس

 اد رو ضرهد سلا نعو نعرادةعدسقتلان ءىأ (قاطسم عتتاعا) هاا الومأ

 1 لقالان مس نأ هلرو< الهرات قرمدل ان ليكحوأ |مزارال هو (رثكو ل فاعهلوق) ىوج كيتو

 ا 2 ءرسن هعبب زاوج ىف قاطأ (ةليدش لاو هلود) ةيانع هلل كواذ ك5 صنلا,كلذ كلعال هلكوم نالالصأ

 ا أ لجر ىلا الزغتعفداذات أ رااكروحال ة>اعلل ناكنافوراحعللن راكححاذا اعةفينس ىأدنعد.ةمرهوا

 1 أولو وحالة دما لوط ناف سان دلاعسإ ا ل ل ا هع دل

 ٍإ لاقوإو فسوبىالوق لع ىوتفلاو ثءلل اونا همتفلا لاقزو<ةديسفلابوأ 5 لا هعاسفدوقتلاب هن لاق

 | لوادي اروع فلا دقن هسا م عملا دلارهعن لاق ولو م هل ان هعامق دقنل اىالا حسنت دال

 |عاج الابزوال هنا امصالا ىسحترسلا ل اند: !ايهع ادق لحر ىلا هعب لاقول ل اقع ةصالخ وصال فلا ن

 | نال مسمن انهام قال نيعتمةقءاسلا ف قنع | نالر بلا قاكنيعرف لانس هقلا_ ع الو تلق ىل 0
 تك ك

 نى
 _- ل | هتيتو فلايودنع عع. هأكو (ةس#) رهاظلاوه ل. ةئدسن هعابولامم لعأ لادا علا م هضقأم

 دا 0 0 |١ (حاناصقنب هعسزوحالالاقوهلوق) ةيزازبلا ع نعاض ارك فا ارهعسكلعالدتمق تداز مك ذك

 ا لا 00 نيت اي مارال يملا و ال ءارش ليك تلاديتاذنو فراعتملايددقتتةلاكولا قلطم نال
 00000 أ ءارم يليق ز ا ارسل ميلان لم .كوتلا ناءاماللو هنسلا الت

 9-3 0 نان ءلافكلذ نك الو هملاا مسن ةرساخةقفصلا ىأر ايف هسفنلارتشا هنا لامتحال مهتم
 ىلع ذ غب نا انمعم هتارمش لكوملاناكو شحاف نمد هّنارشن لكوام ىرتشا اذاءارم إليك لانا

 1 لاقمضعيو هم ماعلا لوقوهوةباسنءلا ل اقهسفنل.ءارمش كلعال هناءال/عمديادحلا ف ؟ حرص هيو رع * الا

 | نامل نوكيأل هنمسبئثءارش ليكحولا نان مىلد زا هبلع ىرجامنارهظف ىبتنارع الا ىلع ذهل
 ْ تناكف هسفنل برسم نوكم همف ةفلاخملاب هنال هسفنل ءارسش كلل ال ناكناو شحاغل انمغلا لكولل هيرتش
 ا الاو هنع ف فراعتملاوهامهفلانعدفل اننايدا اراانا ارهاطتلاو ةماعلا هيلعام فالح ىبهتاة ةايهمق ةمهتلا

 || دق دقعلا قاطمنال (2امها ردلامالازوبعالو هاوق) هجر "الار ةيملاذا اعف ضورفم 1 ا
 ٍْ ترصقوأ ةدملاتلاط (اندنعزوت ةشسنلاو هلوق) 1.فوقي ىتفيو ةيزازبلا نعردعلا فو فراعتملاب
 : نادمسو فادح ءوزو<ةعلسلا كلت ل مامالال وق ن 0

 ١ ليكوتلا ناكناوز اح لحال كلذ ىلا وَلا كالذي عل ا ل

 ٌ هاضعقمو همن انما ىفاذكىوتفلا هملعو ةشسنلاب عش نادل سل نسدلا* ضو أ ةقفنلا ىلا ةحاملل تل عسملاب ءلانأ

 ىوتفلا «لءام ىلع كلذ هل نكر1 قالوس لالغلا نيمالا عينك انراعتم نكمل ذا ةئيسنلاب عسملا نا
 لاك ءانأ تع ىلا لبكؤلاذب هزازملا فن كل ناكمو نامزيدمقتت اهنا انمدقو ىوتفلا ةثداح ىهو مذ و
 ْ 0 اوزورئاصءلاربونت لجالادعبالا بلاطب ال ل لتفك لااذكرصالا ىناهدعب وةرشثعلا ىف
 1 | دومشنالا عبتال فالخعزاحمسهنودب عارف ءةفرعموأ هلعوأ نالف ىأربوا دوهش هعب لاق مك

 ١ بهذف نالف ةفرع عاتي ز ىلرتش ال اقوالام هل عفد ىوتدفل |ةعقاو ك- لع هيو تاق ىتغب هينالفرضعكنالاوأ

 ا ماب



 مامألا عما ههئاف سفن نم عسببلا نمدعنم فالخع هدتاكمو هديع نمالا قل لمع ناك اذاملهيدامشدرت ا

 (نمعملا تف نم تلاثلاءزحجا) ْ 0 ١
727 12324 

 ئ :رتشم نا حطصمدءلا نال ( رع اللوهف هلوق) ناسنج ةلاكولا امى رينان دار مهاردلا نا هنم دمفتتساو
 ١ ةيلاملا كح قهسفن نعى:+اد.علاو ةيلانملارا.ةءانءارشلا ارح نالةلاكو لا قبر ط:هريغلو هسفنل هسفن
 ْ دقعلا دربي هسقنلاضب اةنوكسف هسفندي قدنعلا نالل ديلا قوتس ىتحدتعلا سح كالعال عئابلا ناالا

 | اسءهيدجوواق رم الل دقعلا عقيفالاثنما م هرم الاىلا دقعلا فاسضااذاف ةعبدولا ى رتشب عد ولا

 لقب ل ناو هلوق) رايتتالا نعرددعلادارلاف ل« ل ناو لكوملا عك ليكولا مدنالدرالف دمعلاهب عنا

 ْ دسلاة مز ف نوكءانه نمل ثكشلاالامتما عشالذ نيي> ولا لهح قاطم هنا قد هحو (حانالغل

 | عجرتفدقعالشاملاوه هنالذرعكالل عقواذاامأورهاظف هلءارمشلا عقواذاام'رعآالا ةمذنودنموجول اف
 | عح .رث ليكولا مثار دع لكس دل ذارظنن فو ىجا زرع الا ىلعو هدد عج ريو نغلاب بلاط قوقحلا هيلا
 ا الف ه.لعرو انه دنعلالاقنال هسفنىلا هقض. لانهو قسم هسفنىلا هفضن نا طرمدل لي هيلا ةقوقح

 أ رم اللءارعثلا ناكن امش ىلو لان ذادانرتقمهرشا.ىذلا دقعلاب انهرتا لاز لوقنانالهءلا قوقحلا عجور

 تع ىلوملالوقب ىنتكب دلل عقو ناو لومقلاو باس<الابالا دقعتيالف عبب هنالد.علا لو.ق نمدمالف
 ْ قرط ىلو:.دحاولا نا ىلع ءانب للوملا هردسةسق قامعا هنال ىرسفن ىنعن هلوق دعب ددعلا لو.3 ىلا ةحاحالو

 | تعب ىلوملالوقب م هناىلاةراشاباتكلا نور حبلا ىفلاق ىبايز عسبلا فالخم حاكتلاك ىتتعلا ىندقنعلا
 | فنصلالوق نافلمأت ةراشالا فو ىو لاق ةيريهظلا دئاوغلا ىل انزعم جار عملا ىفاذك للعففلاقهنال
 0 دنعلل اقع هءوقو ةروص ىفالرم"ا لل هعوقوةروص ىف لعفف

 هعبتلا لثعممنمعابول ىسولاناللك ولاددسيق (خاءارعشلاو عسبلاب لك ولا هلوق ل
 | نيلوصقلا عماح فو جاهولا جارمسلا نعر < ىصولاكبراسذملاو ل5 ناوزوال ه.ف ىاح ناوزود< هناف
 هبا نمارادرحأ اذاىلوتملا همك و ةف دج أد تعزص) هندابش لل.ةنال نميرحاوأ فق ولا لام مهقلا عا وأ

 |نادرهاظ (حلاةمقلا لثمن اكءاوسهلوق) لئئارحا نمرثك انالا ةفينح ىأدنعز مل همباوأ خااسلا
 هنف نال كل ذكس يلو ةد_>او باور ةعقل ا ىلثع مامالا د:ءزوحال كذ نم عمءارمشلاوأ عمسلا نم عنملا
 ٠ مامالا دنع زو ثمح ةعقلا لثعدل هيداهث لبقتال نم عمدةءاذابراذملا فال مامالا نعنيتءاو ر
 هسفنل فرصتك راضملان |نيةناورلا ىدحا ىلع درا خملاو كو لانس قرغلاهحووةد>اوةءاور
 || برلا ف هكر ش هنالواضور علام لارا امدعب فرصتلا نع همهنكللءاللاملابر نا ىرثالا هجو نم
 تشن متعب لاقن اءقاطااذاامأو لكوملا هل اطب ملاذا اذ_هاولاق عقلا لثع عسبلا ىف ةموتلا هقحلتالف
 ةلاكولادرعتع ليكولا نال كر دتس م تش نم عب ىسدقملا لاقى. زةهقلا لثع م هعيبزو ذيل
 | لمكولا نوك لوةأو ىبوتن اقالطا نوكم ىتحءالؤه نم هعبب ىل-عضني ناالا ىت.ذب ال فاش نم عما
 ةمهتعضومركة نم عسسلاو تالاكولا نع ةانقتسسم ةمهتلا عضاوم نان عونم»اش نم ع ةلاكولادر هع
 ناكءاوساعيج مهدنع سفن نمءارشلاوأ عسملا هلزومالاذكو (هل هن داهم درت نم عملو 5 ) ىوج

 ىلوالابفنصملا مالكر م موهقمو هورخلا ىف لاق ناخ ىضاق ىواستف ىفاك لءكوللو الكول ارمشوأ اريدخ
 هيرتش مترخآن م هعس نا: لاو هفن نم هكلعال نا ىلوأف هل هنداسمشدرت نم عمدقعلا كل عملا ذاهنال
 نه عمدقعلا نمل.كولا نانعمالف نامحاصلاامأو مامالا بهذملةمسنلاندب ولوالا نا لاعاو ىبهتن اهسذم

 صف)

 هقالطان الك ذ نم عمد قعلا نم ليكولا فنصملا عند نم ىناتسم (خلا للا ن نعدازاذاالا هلوق) هنو

 | هروجى فال الهنا عمءارشلا ىاهنم لقابو عسملا ىف عقلا نم رثك ايناك اذاامللماشدقعلا نم عنملا
 , || ةجقلا نمرثك اي نكوولادااعفنصملا مالكد قرم هناو كلذ ىلع هشبل حراشلا نا ىوجنادسل | ىوعدف
 | عفاتملاو هنباسبتم كالمالاذا ةمهتالو قاطم لمكوتلا نال (حناىهنم هعيبزوحالاقو هلوذ) ملسمريغ
 || ىتاكحملا سك ىق> ىلو للا ذكو ىلولل دعا ادب ىفام نال هسغن نم عسب هنالدنعلا فال هعطقنم

 تاقد و

 ده 0 يل سو حمس وجو تيوب هيل م يت و - يحدد 1

 ١ ك6 ا ل -



 0 ا دعب

 ةفعع

 ١ع (ن كج سالنم ىلع)

 هنالهتلزنعوهذارع الا ىرتسلان مدأ ارااز هتازتعوهذا رومألا عئاسلاو مدا ارملا نانانخيش ناحأو ىوع

 فاير : املىرتشملاو عئاملاةلزنعرومأملاورم الانا فرعاذاو ىبتن اهم وصت طقسف ةنكد ةل دام مهني دقعتم

 3 20 قأسام ىلعءاسنب ىرتشملا ةلزنع هنو كحاارمأ الا ننعن أ دس هنارولظ دك ةلدام امون دقعنم هنأ نم

 توم ب 3 2 30 لاةفىلال ءريثلا همالعل ا كلذ ىف فدو د- ةو ىرتشملا نم: ئكديو لاق ثمح فل ااستلا با زمنا

 كا و هناركذوذياد ملا فاكىديرتاملاىنعي (رودنم ىأرايتاوهو هلود) رومأل اوأر حالا نبأ دس لهو
 0 ور دهو املا |قيدصتب عقارب فال نال (فلاحتالل قو هلوق) ةيانع معلا اوهو اك || ىورهظالا

 م كوب اطال ىلؤالاةلئثسملا ف :ولاحلا قدقعلا» اشناةلزنعامهقداصت لع عفر ضاحوهذا

 2 ' ا قب دصتريتعبالوهلوق) ىل دز هأرفعج ىنأ هيقفلا لوق ن ايضا لعجو (لوالا محالاو هلوق ) ىف قمع

 بى, تعايو || امين هلل خدمالفرتالا نع ىتجاووف ثوتس م ناو امهتعينجأوهفنْذلا قوتسا ناهنال (مئالا
 ريغصلا عماسجلا مالك لقثنم جراشلا دوصقهنار هاظلا (خلا ريغصل اعماجما قده صن دقو هلود)

 تل هل 0 1 فلاحتلا ىفنفدرهاظ ىلارظأ نممّْنح . (هنبع عمرومأ ًالللوقل اناهلوق) ىو رفعح ىنأ لوق دسأت

 ا 0 ىديرستالا هر را 0 سا 0 واد 2 هرك ذامل يادي فلاختلا د دارم لاقنم 6

 كى كل( || اهنايبىلا جملفارهاظ هءلعزيجلاوركتم لكوملاو دوصقم اوه ناكف فلاخقلا ىنالا دملا لع نيعالوا
 ىلرإو لى 1 0 ىتعملاث مح نماوركذ ام ىلع ل دب ناكن او هنالالاكشا هسف ناالازعاشالك ةاموزعد عب ىليزلالاقرحع

 قولاقاعف قدصبرومألانا لعل دي هن مع عمرومألب لوف كل ذ ىلع د, ال هظفل ن ل

 تمنع از لاقرفعج الد م.أتىباب زلا نم اذهف كلذ لاقاسل فال هدارع ناكولو امهتمدح او قدصب الفلالا
 3 ا - ل 0 هرماهنا لع اتفتا اذااهف اذهو جاب الوقف مىلوأ نُعْلا ةمهدتم دعىلءاقفتاام-هناانهكوةوركلاف

 ىلإ 5 هسه فق رع الالاةفافلتا ناوووسو عفان مممسملاذاعف هريخو فلل هترفام سلا فلابما ديرتنا

 6 كو 0 ةرالا نال هنبع عمرم الا لو لوةلاففلاب ءا املا :”مازومأملال اقو .هتاممخ هب برع ثت نا كرا
 مم 9 هعئإبب اناث ارثكح !اهنال ل كولا ةندب ةندملاو ةنسلاااماقأ اذا تفل اخطر ومأملا درعلا مزاب و هنهج نمداغت_س
 نانو لدهن هايف لام لع تاع هن نمددعلا سفن عيب نال (مااداول مودل تع هاير ىليزلا فاك

 ليو 7 0 50 اهقتعم عئامل اراص ل ءكولاهارتشااذاف نم ريغةقيقحا ع. هرايتعا نال ل درب قامعالا لومق هسفنددعلا
 0 ن 0 نال (ىرتشللدمعلاق هلوق) ىنيعهبلا قوقحلا عحرتالنف هنغريعطوريفس لويقل ان ليكولاوغالولا همزامف

 جربي 1 دال ه.نزالاناله_فندعلا: ارث فالخ الع طقاسمف نسما ذاهب لهل !نكماو ةضواعلل ةقمقح ظفللا
 دير م 0 ع ديعلل اننا عملا سلا ىعوةدمعسسك هنالىلولا فلالاو هل كلما تش. : هضو اهم ناك او نمدتم

 1 0 ل ندقعلا نالهنامب طرتش الث دح هريغ نمدسعلا*ارشب لمكو لا فالضءادالا يك :1ثحن هتمةقعراو
 ا ا ءالولل بقعم قاتعاام_هدحأف انهاهامأ دقاسعل اوف هجو::ةلاطملا ملاح |ىثود>او طع ىلعكانه
 ردو ىلا زناسلان مديالق ةضخنا ةضواعملا قب غربوءاضرمالو انس ل وملاو ليكولا ىلع ةيلاطمالو

 تل ل 0 قاتعالادعب ىرخا فل أددعل | ىلعو وهدعد لوق» نا ذيب ناكو نيل لل عا>ار (هديس]فلالاو هلوذ)

 8 0 5 1غزر هناوهو ىرخأة هم ادأ امىلوم لا قاقعسالامهسفءا دالا نالطم ادمعلا |نمفلأ ةمناثلا ىق ىرتشملا ىلعو
 علا ل دا ىلا قكوكارسلا ىلا هتفاسإ اع لاما 1 لارج ءارتشلا لبق هلاكولمم ناكف دنع سسك
 "هرب ١ 0 هلوق) رحب .ىعلاوهو ل كولا ىلعال درعلا ىلع ىرخالا فال ا, ةيلاطملاف هيلا قوقحلا عج نتاال ريفا

 ناو د ملقا ديفا ارش :ا| عةواذاامأ ىرتشالءارمش :لاعقواذااهفر هاطادم را دعا عدا ألشمىأ |

 0 5 م ىلوالا نال < ناىجشو لاقمباكلافف ركذب 1 ناخىضاقلاق يرااعلادب .ءلا ىلع بح له تدع

 ع( 4 اذا ليكولاو (رحآفرصت سذانابت دا نوكم هلوق) ةياينلا نع ىوج كلمن ءالدر حلصنالف ىلوملا لم
 1 0 نيكولا ,ًارودلاوةصالخلل الارز عمردلا ءانمدقو 5 نرتاح

 ىلا : ااريحواوال رانبدةثاعولو كفن ةنامو ل ايهعابق 0 لاب عسم 5 سدح لا ى رمح ىل ااهال- نا فل اخاذا



 اكرم

 دقلة فل رن رم ل(لاتنز كوعز م كاع 7 كا( ةيز
 تاني (دومألا ل

 هاي هاك اذإ| 0 ) 5
 ىو - دوه

 نعلالا ر.س
 تا ب 0

 تم 9 كامي. ىقلاف
 0 دوماإ | الإ فيلا

 ل
 1 0 ع
 كا ل /
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 سرب اس لام
 كا
 0 افلاحتر 3 كو فزع

 ا

 كيدي

 مناملا ىلع ىرتشلب نيديادش ىرخشاول اذفو انيدوأ ناك انبع 4

 ناوصلاوهو ىرتشملاورم“ الااوضعي ىو مشا | ضمن كانك (فتخاو تبا اىأ 'هوكزو :كفئانأم

 1 تط7س7”سمسمسْسُساسْ سس سس ممم مماااااالداا5:5222سقُُُطْشلسللل ل : 3593

 (نيعملا تف نمثلاغلا ل 50

 هلوقإ ه هداز ىذ اق هقالطا ىلع رهف نيءة<وا نيقرفتمامبعا رقت ع نع كلل ىبعر رذعم نم
 ءارشد ارعا نوكسف د !الدنيؤصن اهرماع ع اوتاببل ةءقو نيدئعلابفلالا لباقهنال 0 اللعقيو

 اهنمرتك < أ,و رخل ةفلاخعابتملقأبو ةقفاوم ةنامسمدءاربشلات ةرورضةن امم امهتمدحاو لكأ
 هند نال اناسدتس||مصتخ نا لمقفلالا ن نمقناع قانلاىرتشإ ناالا كحول | مزاء الفرس ىلا

 أ هعيرتمتالفا, توفر عرصلاو لال دال ماسقنالا تن امو لضع دقو فلالانن ,كمع | لمص هب حرصملا

 تلق ىوج نيمحاصلان 2غ ' الا ل يصفت!ا ةلباقمى قالطالااذ- هه (اقلطم معبال هلوق) ىليز

 هضرغنال (حاد#وفسووأ لاقو هلوق) ىنرعلاه برص ترثكوا ةدايزلاتلقاذاام هقالطا لهشو
 فاضأ هنا ماماللو فلان وكمالف ه_ضرغ لصد هرربخ .الاءارمش نكعام نمل نم 0
 ةدازلازوتال كلذك ناكولوهنامسم ن2 امونم ءارمث لي اد سلا ىلءامبلا ف لالا

 دنع ضدقلا لمق تامناو هضيق همزلو رمت الا لعىأ ا 0

 هلكواذاام فالف هكلقن 3 ندلاض.قىف رمأ الا 0ك لا هلان الرع تالا هك امرومأما

 نر اهي وعامل طنط تامول حبر ومأللا نعد فتن لم علل 0 رتشاف نيعمربغدرعءارشإ
 نمرهغنمنندلا كلت هسيفنال ) 0 انئيشهاوهفرعالا هضق نافر اا لا
 (هلوهفرعك الادضنق نان هلوت) نام !االو عملا ره“ الاعب لذا زوال لوهحلا ليكوتو نيدلا هيلع

 ىلعو نيعمريغو |اةعم هئارشن ر ومأملادبعلا ناك اذاا مامي ىنءب (نيهج ولا هلوق) رك اماعتلاب اعرب
 0 كس ناو ران الظالا كط طعنا بلا نأ نيدلل نث *ادإ| لاقاذا اذه

 ةفين- ىأد نع هبال نيدىلا فضا اذاءارشلاب لمكود !!ناهلصاو ءلعام فرص ناند ,رمأواذكحو
 تاملاملا قاتل ندقلا نا ناسيك دئامهدنعوانعتم علا عئابلان ك«1اذا

 تدعو“ ارشلالط.نءدالنااقداصتمث

 الدش راش اولاذهلو ىنيعلا لوقو تا هيديرقتلاو قالطالار اسد نيعتتلاذافهلثم هيلع

 ةفشح ىالوانركذايثاملا ىلع ىرتشال نيديةراعا انا اوصو ىلا "لاهو 6 منا ىرتشملا ىلعمهاردب

 تلطب نيدلا طقساؤأ نمعلا كله مثار رنمنيدلابوأ | ,ممنيعلاراهدب .ةولاذ هو تالاكولا ف نمعتتدوقنلانا

 هلدضمقب هلكواذاال زوال كل ذو نيدلا هءلعن مريغن رم نعذلا كم .اباذه ناك اهمف تنمعت اذافةلاكولا

 ايرصإار أنوكوا ,ىرتشا اربع ىلع ندب ىرتشاا ذاك الطاب ناك-ةزوحال لوهجلا ليكوتو هسفنل م
 ةيالاتات ملا نيعاذاام فال تدشن مك.لعملام طعال اق اذا امك لطا.كلذو هلبق ضدقلامالا كلعالام

 امأو مولعمو هو ىلاسعت 1 اا يكن مضدقلاب «ذعالكوريصب

 نمعتتملاذافانب وأ ناك انيد عسمبلا ىف نمعتتال ذوقنلا نالف هىءارعشلا دعب هيلع نيدال ناد قداصتلاة دم

 ةلاكولا ف نيعنتالدوقنلا ن اًياهنلا ىو اهمف نمعتت دوقنلا ناقةلاكولا فالذ نيدل ا نالط,ب ع عسبلا ل طبنال
 هلاقامامهمزاب الا ده ىلعفةريخ ذل او تادانزإ را ىلا ازعو مهتماعد ذعمد- رانك عاجلا ضل اليف 9

 هلوذ) انش ليك ول اوه ىرتْ لاري غ ىلع ن يدب ىرتشا اذا مك هلوق ىف ىرغشملابدارلاو ليز ةفينح وأ
 ةلامسم عوجرلا ق> هيلع ىعديرم . ال او ةنامالاة ده نع جب ورخلا ىعدانيمأ هنال (رومألل لوقلاف
 .ىواست هما لوانّدب رمالاذا هرعافأ اد )ٍس ااا لوقلاق هلوق) ىنيعهلوق لوقلا ناكذ ركتيرومأ او

 دقو ىرتذملاو عئاملاةلزنم نالزني لم .ك وا اد لكوملا نال ن افلا: امهتاواغ أاهتعت تناكاذاامأو افلاخم

 نيس ورحروم هأملاةيراحملا ملم كح امهتدب ىرج ىذلادقعلا حسي مث فل اقل اهو هو ن ملف ءافيدحا|

 سلو نعل ارادقم ىف | ءاامجال ١ ما 5)  ى اثنا نع ىوج نيعالد (هللوقلا ىأ هاوق)

 هنو هنام-ابتعق تناك اذاامعدةموهو هقلطا (رثأ ذالد هلوذ) ىلي زرومأملا ىلعذ ة:فافلأ
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 دي 1 يي ع ا تا تا يي

2 



. 
 ٠01 (صس موس )

 انضشادوق:منُملا نك,لواسح هنبعرمغ هئارش رومأملاد_علا ناكول امى ةمفالخلاو
 هسفنل ءارش كلعال هني ءوثءارش لمك ولا نال همف ةمهتالو هفانثتسا كإ ءاعرمحأ هنال (اعاجار ومألل
 كالا عربخأ هنال( رم الل لوقلاق هلو3) رح هلوق ىلع نيعملاريغ فالآن هتبغ لاح ىفن غلا كلذ لثع

 | هءانعلا ق لاقا ذو ف 142 ا. زا<عو وف همس فاندت_سا ءانعم هفاثتسا كلعال هاوقوان<2 لاق يلدز

 لعر دع. الوهو دقعلاوهرم الا ىلععوحرلاببسناف هيدس فانثت_ساكلعال اكعرس ار وألا نذل

 | نذلانال(هنيععمروهألل ل وعلافادوةنم نما ناكناو هلوق) ىبتاهلوق لوقل اتركذموهو لكوملا ىلع

 لوقلا|»_هدنعو هلوق) هيرعأ ىذلا هحولا نم ةنامالاة وعن عجو رخاىد ادقوهدب قةنامأ ناك

 ةموتعضوم هنا هلو هنعراسخال ا ىفمرترالف نمعملا فاك عصق هفانثتسا كإءاسع :ريخخأ هنال )ر ومألل
 هنف نيمأ هنالادوقنمنْلا ناك اذاام فالخ رم الاه هزلأ ةرساخ ةقفصلا ىأر الف هسفنلد ارتشا نان

 اعمتتش ون معو اعيترم الل دبعلا نوكي هنمتىفو ةدهعلا نعور خا ف هلوق ل.ةمفنْذلا فىأ
 دسلاهيفرطت باكل ةلثس ءىهو (اتمدنعلان اكن او هلوق) رحو ىباي زادصق تشمل ناوانءذو
 ناكنافرلا اكرم الل هتيرغشارومأ لا لوق تقو هتامحو درعلا توم لمشت باّكَلا لمسه نان ىو |
 فالءخالو رك وهو رم الا ىلع عوجرلا ق>ىعدي وهف !.- ناكن او هفاندمسا كا عالرعا نعربخ |اًمدم
 الاقو ليصفتلا ىلعش ل ذكوه مامالا لاقف فالتخخالا ىناثل فو روكحذلا ليصفتلا ىلعهنا لالا ف

 ىبتت ارم الل لوةلاهمهتلا عضوم و ةمولا عضوم ريغ ةفنح ىأدنعاذكو امهد_:عرومأللل أوةلاك

 ةش> افهداب زذمقلا ىلعديزب نُملانا 7 ريخا ناقد :ريخا لها ىلا عوج رلاتل5 ةمهتلا تنثثاذاعتلق

 نانالفل نك هلوق) رحب ق>اللاراكالاب ل طالئثلابرارقالاو هنءةلاكولانهرارقال (نالف

 د-واذاءا كاك ىرتدملا ىلع افقد راي دتربا ةرارقالاو هدربدررا ىرتشمارارقانال داديخأا

 لئثاسقلا(ىرتشملا هس ناالا هلوق) ريدقلا تف نعرح نالف نم كد ع عد لوقب نا ىلوضفلاءارسش

 ةيانعلاورحيلاو نيستلا ىف اك نالف قرت لايدارملا (ىرتشملا ىلعهدهعلا نوككوهلوق) نالغلا ذه ىنءد

 ىوضفلاكىطماعتل اءابرتثمراص هنالنوللا يل_.:ي لالا: دهعزالف ىلعىأ هد وعلا ه-لعواهصنو

 مريغقاغت|دينقتلان |ىوءدلوقأ وام هريغو ردل 7 ىوكلاك موضع ةعبتو ىستنا هلدارتشاو |
 ىرتلاك عونلانايب نمهماقم موقياموا نُعلا ة هم مد.هل ليكحوتلا لطس ني.عتلا مدعدنع هنال

 ديقمريغقلطم ل3 وتلا نال صدلوف ىنأ سام ىلعرتكو لقا ع هناق مامالادنععسبلابليكولا :

 1 هه

 ا لوقلافهلوق)

 | هلوق لولا ناك ةركتمرع الاو نذلاب عوجرلا هضرغو هبفدقعلاءاشنالالحم سل تدملا نال هفانئتسا

 | وراه دازال فتحت ايو تلعد لك ىلا لود نكت ةعجال لكك ضل هواج مديل !نالدفاتتس |
 / 3 070-2 تي 0

 أروصلاعبج فر ومألل لوقلاف ادوةنمن اكن اَنلان اوإصاغ ادوقنم نْمأ| نك 1ناورومأْ!لوقلا
 اا ءاشنالا كلع ناكناورع الل لوقلاقام ناكنانءاشنالا كلعال ل.كو لا ناكناف :رظاندوقنهريغ ناكناو

 || نافال ماةم,تعضوم عضوملا نوك.نانمءءاشنالا كلع ناك اذا روم ألل ل وقلا نا قام هدنع قرفالف

 ااءدحخأل ود)ر دما ىلعءارلا خفي (رمالاركتهلوق) هلجالىأ (نالفل اذه ىنعب هلوق) الفالاو تن

 | ةروصو ىنسب هلوقب هسفن ىلا علا فاضا هنألىلوضفلا*امثنماذ-ه سلو جايز فقوشالاذا:

 1 بيلاداقعتال تك, عيبلاهجو ىلع ملستلا نا ىلدةلّمسملا تلدو تأ زلا لاق هلم صخ | ىرتشا اذا
 || لاق ا ةملاملا تاضو عملا باب ريةءملاوهو ىضارغلادوجولو فرعلل نْلاد_ن دجوبمل ناو ىطاسعتلاب

 لكوال هاون اذ ان معملاكنيعملاريغف ىتاسفت اهنارهاظلاو نينيعملاب دسقتلاةدئافنو>راشلا ركن لورا || أ لاق(نينبعم ندع هلوق) نا يلست همزاب هنا نالفوه ىذلا ىرتشملا ىلعةدهعلا نوك يدمر ان

 1 هلود)الفال اوانمث ىع« نا مكرادوادمءءارشهرمأ امب رق قيساهف فنصملا وق نعةلةغاذهذ ىشحاو

 | فالخ اعاجاز والف هف نءاغحال امامأ اهم سانلا نات ةدان رب وادتم# ردقب (امه د



 (نيعملا تف نمتلاثلاءزجما) 7
 0 سس و د م حسم سس ع ع سب دم دم م هل صم هياتم ١

 ةيناغوةبانعلاك امهريغو ىل هزو ىنرع دوقعأار ا كح هيحاض لع نوري مدن الفد ةع سف هز الهلع 37 و
 تاو هاني رويس ةاتسانا1 لصصتلاكول نام لزعلازعلا ذا لسور اولا 1 57

 نيلدعريغنيننئاوالدعداورابخا|بةموذلاسرلاغيلمو لوسرلالاسرااهتمو بلا هلوصوو باكا | يب هادو 0 0
 ليكولا كلعالنا ىضتقيالامهن عاقل ادقعإنيدةاسعتملادجا سف قرخ" الا معا سقاو ع ةادملاق ياش يب" (نقلإر 1 ع است تاربستعملا ةماعفاسمبحرم 2 وفسو ىنادنعهريغوا ناك الدعد>اورامخاوا عاججالاب 75 و
 مهللارب ر قتلا الق تاسالارث اس ل هرم الا نقر 36 (عقور أ 10 ك0 هلم
 تكا تارا مرهاظريغهنكلاضأ ل لزعلاب لع أ]!تانسارت ا بءاقتنا ىلع ةلّمسسملا عضو لمن االا عري 0 0

 حل

 ىرشوا(نُم جلا نمدل ىعمام فالذع وا هلوقإ)اطقاتمو ايوان (هسفنل ىرتشاولو هأوق ( هدازىذاقالصا ل 0

 لقامارتشا ناف (ملامهرذ ةناعهنارش هلكو نانهلوق) ررغلا ف اذكهرم . الؤرد>- ناق ةدلم :.غل هرخأد هريغ 2 4 1 0 /

 ريصن رين اندلابعاسف مهاردل درعا نان سنحلا ف لتحت | ىتموريغىلا فالح هنالر مالا ىلع ذ فنه ثاملا نم لقول ثهأ سب اهلا
 هعابقمهردفلأب ع كسل فريح ل انالج نال اخاذا لنكولاردلا قلاترم ىلاولوا |ةلطمافلاخع لام. كادت ركوب

 اال د يان فاو رتالو ىف ادردو ةسالح ارو والراتب تام لو ذفتةثموفأ 0-0 تر 5
 عقوهلوق) ىنخالاكع ارش المكلا ن ع زارتحاللال لاح ملا عم دبكه أو قو ءأ امةلاواعسبملاب ( فلا دهب /
 ىجش رم - الامهاردىلادقعلا فاضااذا ىنعب (هلاعديرتشوواهلوف) زن وءرماهتقلاش (ليكولل م ل
 نر. ا وقوي 1 بل
 اعرش ل <الوهو رم الا امهاردلا صاغ ناكدل عقوولف لم كو للاءةاو ناكر آللع قي ]ولهنالرم اطلاعقبنا 1 000 مفارو لإ

 رح ٠ الا مهارد نمدقنول مزاب امنا بصغلا نالر طن همف لوقا حارش "لا هماع هيلعو هيأ لابحاصللاقا 11 1 ف ماقإ

 !ذكاعطق بصغلا مزايالف هسفن :مهاردنمداقن لد عار نول لورع الامهاردىلاهفاضا اذااماوأ| دقن كانا كا
 ناكناو رك ذاسع ف نصملا مالكل وأ اغا( الكول لامرملادقعلا فاضاىا هو ) نيهاشريشلا طن || تاو نإ < كفار

 نئلادقنءاوسهلوق) ى 1 ىوج هريع لام نم نع !ادقناذاالهلومث مدعو هروصقل ةئمرهاظلا فال داي :
 ةفاضالاهلا عهيرتش واىرودقللاعبت فنصملالوق نمدارملاناىلاهيراشا (هريغلام نمؤاهلام نم فيي "قاف ليس ,, “نأ

 قلطموهوديادملا حاصل اقهنلا ةفاضاربغ لكوملالامن مدقنلا نود لكوملام هاردىلا دقعلادنءع لكروت 1 1

 اذكلكوملالامىلاةذاضال | ىلع لمحمف همف ليمصفتال لطم لكوملالاسع هررثشن واىرودقلا وق ىاأ] (رم" الل 0
 هيف نال فنصملالوة فروك ذا ليصفتلااولجمبن :الرظن همف لوقأ هداز ىضاقلاق حارشتل اروهجهلاق كار زر دم لإ

 دعنلل ال ىلطملادقنال ل.صفت كلذ نال م ١ سلو هلع ارمشلا ناكل كوملا مهارد نمد ةن نا هنا ىلعالمصفت (ناوسا راد (نإ ا لاتنإو

 ةفاضالا ل كولا لامبهيرتشب واىرودقلا لوق.دارملا نوك رتل مطصإامو ىننعالاكلكوملا لام نم 25 الرو تبرعت
 55 5 2 ف

 هنال هلو ىبتنلاملاقلطم نود لكوم لا لام هسفروك د ملان اف ىرودقتل ايزل ساس نا ارينا ل لك

 ةيقنلع ارشلاذاةداعهلعفيوا اعرشدل لحام ىلع هفاحالج (هلوهف هسفنم هاردىلادقعلا ٌفاضأو قط 1 ؟تالماررو كعلم

 انصاغريصي وهفالخ ىونناو 111 كار روك تيس هارد قال مقاتل ورح - بهرو م . ٠ داهم
 ا اال لمعت و هسفنل لمع ناهإ نال (هلوهن هفنلاهاون ناو هلوق) انحشابنمدقن نارع الامهاردل 0 نال: بع :

 اي 3 تحن
 دقنلاك< هلوق) ىلز هسفنلهاو اذااهفامصاغ لكوملا لامن هدقنلاننوكو رج ليتولا اهمبكا] 2 هحنو سقف ع

 ناو (لئكوالوهدج دنعو هلوق 5) ىلبز هم اهفاضأت دل منيمع اىيعهتلالدنال (اعاجا نيس هعمل ١ ا ١ ابى ةنلاءارشلاةفاض دلال 5 0

 نال ىرج لكوملامهارد نمنُعلادقن : تضل تاما
 تئاذاالا هسفنل لمعي دس ألك ار سالا

 تمالومرخلا هلعج

 نك 6
 حر ل هناف ليكولل ءاريثلاةفذصلالوق 0 هلوخداد# لوف عج جرتزنكلا نعي تا )اقام رهاظو 2 اناقه يب كيكو م

 فسوب ىنأ لود ىلعهمّدق ثدح ىباد :)الامهملاو هلامىلا هفاسضاوا رع الل هاون اذان يتلمس مىفالا هنع 1 1
 ةسناق لعلثسملاهذهو هلوق) هسفنل نو كح. نأق رصتلا نم ناسنالا هقلط , ام نال هلوق هللعو “قلع و

 ىوج قاقولا ىلع قاوملاو فالتحالا ىلعدحاو كلا نبا لاق هج واةينامدحأ إلا هذه ىا (هجوا ب
 دي وج درو بد صج وت 22:

 ا

 دقنلاقهعوةوال ليوم لامن مدقنلا فل صفا خوقووه اسم املام 900 هاردملا 20 ١ ل
1 0 

2 - 0 

 رف 2-2 تى 3



 949 (نعتسسلو

 نا ىلع لملد_ةكلارثاس قالطاو هقالطاو لاق طوس ىلا هازعورضن ال ل كحوم ا ةددغو ساحل ا ىف
 هذع ب ئانلمك ولا ناف لكم سدل هنان ىنيعلاهدرو ىبرتن امضاحن اكو لو الصارم عثال لكوملا ةةرام
 ١١ ليصادقعلا لصا ىف تئان لءكولا نا ىوجادبسلا ههقعتو ىبتنا تثانلاريّتع. الف لمصصالارضض>اذاق

 أوهدركذام ىتعلاباوج فسزتهر مضتنامو تلق ىبتنالكوملاةرسضصرابتعاالف ذا. حو قوقحلا |
 ْ هقوقحو د قعلا نع ىذحا لكوملا نا نم نْهْلا نع لكوملا عنمى رتشللو قيساعف فنصملا لوق دتعهسفنب
 فرملا فالخي (حا نا لويقبالجر هيلا لسملا لكوولام اهلوق) ىسرتت اانهدام ىلعدقاعلاب قلعتتامال

 ءاءكونزوحالهناقهلوةرحه ف ملسملاعف ديهمل السل اليكو زوجت ةملالم رمت هلومقد ليكوتل ١ 6 هناك

 هن: لاما سأ ارو ع..بموهو لمكولا ةمذ ىأ هتمذىف هف للا قس لاملاسأر ض.قاذا لدكولانال

 ناك ليكوتلا لطب اذاو نمعلا عسب ىف اك رغل ن ملا نوكحيرنا طرش هلامناسنالا عش نازوحالو
 | ك.لعلا حو ىلعرم الاىلاهلساذاو هل كولمملاملاسأرو هّتمذ ىف همف ملا بيق هسفنلاد قاع لدكولا
 اعاجا لكوملا ىلع ئذ قتال ىعقلا ىف هنال (نو زوملادنق لاطرا ةرسشثعهلوق) ىلي زاضرق ناكمنم

 | رع امرتمدحاو لكى واس اسم ةريشعد نور هنوف هل ىرتشاف ةريثعي ىو ره نوت ءارش هلكوولف

 مسقيفرد قم نوزوم هنالمللا فالعمر زحلانالا فرع الذا لوهحم امينمدجاو ل كح نُمينالمزلنال

 لاطراد :ريشعك ةءلقلا نال ريثكلااةدان زلابددق نب رع رتشافهلوق) ردي وىلب زوهنازحا ىلع

 هلوق) نايبلاة باغ نءرعةدان لا لوصح قققنالف نينزولا نيب لخدتا مال ارم الل ةمزال لطر فصنو

 هرماهنادلو نيفلأ هعابف فلا هدم ععسننهرمأ اذا كرين ىلا فالخخ هال (نورمثعلا همزان امه دنعو
 لاقىجايزدكلملدد هيفةدان زلا نال هيادهشتساام فالذي هءلعدئازلاذفنسفرثك ايدرمأ: لو ةرمشعءارش

 راثيدفلأب هعابش مهردفلأب عبيلاب هلكوةراجالانمزوسامهنانهركذامل فلاختوهو ىو لا |
 ريناندلاب عاق مهاردلا,هرمأنأب نمل سنج فلما مهنا ىف س لوقاو ىسوتن ا لمأ:ىلف هعس فنا

 هذه ىلعو ليكولا نع مسنلا ضعب ىف عقو ( ليكولا ىلع لكلا فن هلو ) ريض ملاواو اقاطءافلاةعرمصد |
 ذافن هج وو ىبتنا قبط ن عا ة طن يكرن] ىلاعت هلوق دح ىلع ىلع ىنععنءنالاقف ىوحلابتك ةضمنلا
 ىضاقرم الادوصقم لص لذ لو زهمانهو نيم ا لوانتب رمالا نال ةغلاخخنادو-و ل.كولا لع لكلا

 لكوواهالوم نم هإهب رتش نادبعلا سفن لكواذاام فال (ماهن.عبّئثءارمش هلكوولو هلوق) هداز
 امهف ةيرتش هنأ ىولل حرص ملاهرع الل نوكبال مح ىرتشاف ءالوم نمل هي رتشب نان الحودسعلا |

 ١ اهب جوزت.ناهلزاح ث دج ةنمءمّأرما هجو زي نا هلكواذا ام فال و هنبعب ئث؟ رماد هلكو هنأ عمرم الل

 لكوملا لا فاضم حاكد: ةلاكولا تت للخادلا نالدرماتدت لدنادرعغ ليكولا هءىأ ىذلا حاكنلا نالا| ٠
 ةفاضالابد.ةمربع قلطمءارشامف لح ادلاءا ارمشلاب ةلاكولا قو ل ارعبام هسفن ىلا هتفاضاناغلا م ناكبف

 هلثمناكهردقوا نُدْلا سنح ىف رعألا ملكى ضتقمفلاخنول حافلا خم نوكمال همىق أش لكفد حاملا

 ىناثلا نود لوالا لكولل ن اكمل هارتش اف هنيعد لا كلذ هل ىرتُش نأب رت لج ر هلكو ولو لاق مث ىلز

 نوكي ناش ىناشلاىلاهفاضاوأف ىهتنا» ريغلءارمثلا كلعالن اىلوأف هسفنلءارشلا كلعملاذاهنال

 | ىمّدعملانع ىوج لّواللافلانعىناثلاهتمعاع هارسثوال قالا ةرض< ىناشلاةلاكو ل .ةولاك ىناثثل
 هتارش لالا هلكواذا هنا نمةيزازبلا نعرسلا ىنامىلا لواللافااذعىناثلا ه.ةعاسعهارعش هلوقن راشاو
 فالخاضد | هريغل ءارش كلم ةثاعهسفنلهءارش كلع هنال ا ةالوهذ ةباعم ارتشافدباع ىناثلا اوفلأت

 | هرساتسا نا هلزو عال نيعم لت راكتسار هلكوول هناىلاءارمشلاب راشاو ىو ملا لاف ىرتنالوالا لبصغلا

 ١ ىوتفلا ةثداحوهواسح رص“ الاهرام ىناالا لكوأل عقو اظقلتموااب واندسقتل هرجأ سول هناو هنقتل

 ناكول ىتح باغ لكوم او 4غ: لزع كلعالوهو هسفن ل زعهفنال (هسفنل هيرتش الهلوق) ئرتنا

 ريغب كلذدل سدلو لكوملا ةريضحب هسفن لزع» ناهلنالدل ناك هسفنل هررتشب هنان حر صوارضاح لكوم ا



 و4/ 5

 ريغصلا عماجلا نعهشو هيزازيلا ن ع ا لكوملاهدقنم ا تا 0 تر

 ارارتبراضملاو ىرخأ عجرمالااث كإهو فد ناقدرم هر عج ردقتسلو ىرتشاف اغلا عفدو هر هلكو 0 3 0
 وي 5

2 

 0 م كج هدا هس 067

 5 ا 3 0 ساير

 -_تا

 ءاإ معس ا .
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 ةلر اول سينا ت دوت فلس ولد قا وروككملا لع در ارو ناكنأف كيسا رمل وم

 ثدحالا بع نوكيناالا لكوملال ل بكولا مزلب هنافهسكع فالخت ة .همزانل لمكولاهركتاو لكوما |
| 
 لكحواا ىلع ءدربالة دما ف هلم وح ن 5 ناو لكوملادنع احل علا مايقن عل عطغلل د ملا كلت ىقهلمم

 9 ىببتناهنال (هرمأب :الاهدرال هلوق) هيزازبلا نع رد ل كولا مزلالاو هدر .:ناهمفلصالاو ناهرمالا |

 عابف هعاستم عدن هلكوول هنال بعل امدمق هنذامالا هتم نكشتالف ةيقبقحلا هدب لاطب اهمف نالو ةلاكولا
 قم ءاضرربغ لولا دونات رتنو عسل اعسفن نا هلذ لكوملاىلاهلسو نما ضيقو هلسوادساف |
 1 10 مارتن نافالاحن ملا ناكاذا اذه عئاملاكهنال( عملا س دحو هلوق ) ةنقلا نعرحب عرشلا|
 ىهوالاحهنهيلاطب نا ليكولل ناكمثابلا هلأ مث دقني ارتشا اذان فالعاضح أ لكولا قف 30
 هلوق) رصلا ن عرد ظح هال ىقأنن لاب عجر هضعب ل عجر نعل لكم وواو هصالاملا نع :رحمدلل 4

 حاج ىو عربتم هنا مهوّداسعر عفدلا عمدتالىلوالاب س 5 عفدلا مدع مف (هلامنمهبعفدنغلا
 انأف نالفل كيوت تعدلاةفرم الا قل ىت> هُم ض.قد ,لوأ ليكولانيرشثعلاو عباسلا نمنيلوصفلا
 : لعىذلا لالا نوكمن ا ىلع دكضق ا لاقولو ىريتشملا ىلع عج -ربالو عوطةموهف هنئهنتع كيضقأ

 , اهعدد هورع !سانل عئاضب هدنع عاس (ةهتل تام كرا ردا ماى ىرتنلا

 نأ عاب .الف ىرتشملا سلاف اههذمقاذاولا بم :اممأنا يل راسا نس لاو لف ىمدم نوب اهعامف | ي

 لكوملاريصن سلخ لا ذاقهدمكهدي نال (نغلا طقس 1و هلوق) ىوح 1

 ىرتشان او رم الالام. نك له عئابلل دقني نا لمقو ىرتشافد. ىرتشمل اعلا هيلا عقدوأو هدب اضاق

 كلاعب ومع ع هنمع تدهذول هنالك الخ ايدق (منا هحدعب كله ناو هلوق) ى الاه ا نثر لكلاو

 عيمجهذجخأ اشنالكوم اري ن .كل ءىثاهلب قيال فاصوالاو ف ضو هنال نذل نم 0
 نء عاملا ةلزنع ليكولا نال (امهدنع عيلاكوهف هلوق) ن ناضكضاقتاداب ارز نعرحب ةكرت ءاث ناو نما
 عو> رالف (ت رثكواةعد تلق هلوق) ىتدعمك الهي نم هلاطعسم نةلاءافشسا لل>ال هسح ناكو لكوملا

 نكي نادعءاغيتسإلا سدح ارانوعذمراصدنال (نه را كالكملوق) يش رخ الالعامهدحال
 هسدحملوا مئاملا هسدح دقعلا سقنب نوهذ» هناف عسيتملا فالس ن هرزاىنعموهاذ هو هنانوهعم

 ةلدا لاءارمتعم نوكسف ماكحالا نمان 00 هو هك الهي عببلا مسفتدو
 يضراذا(ك عئابلا قف مسن ناو امه : مسقن يلب مسفنال دعا انا لسن الو عسب ,لاوهو ةيقمة ا

 ردق هّدعف تناكنأب (ج نول انءافو هم ناكول ىتج هلوق ( ىلد زر لكوملا هن ىذرب إو ب ا !انليكولا

 عجرب ربالاو هوق)ةناماانوكل نما ىلع ةعقلا نمدازاسعلمكولا ىلع لك وللعوحجرالو رثكاوانُملا
 "ا عجرةعقلا ن رت نا ناك ناينْعَ انهأتو همق ع نكي ناىأ 0

 ةعبردولا عنج عدوملاك اندعتمنوكي سحاب هددع س دل اهل سل هنال (بصخلاةل االكهإوة) ن لان
 0 هع ن نهكاأم 0 ءناكنا قى ملكا هذيل فلوق اهحاصوما

0 
 ةعصدضتساو قلع د 0 ريغ لسرلا ضيق نوكمف 00000 0 :]وملا
 وهو دقاعلا ضقدقعلاب قحمملازاصقريغن ءقارتذالا دوج ول دقعلا لطن هلوق) ردامبف ل كي

 فرعضةياهتلا فامورججلا ىلاق (ةياهناا ناذكهلوق) ىايز هيلعاروك# ادرعوا ابدصواو ليكولا
 ناتلكشماذهلاقةرابنلا مالك لقننادعب ىلب زا قوااطمقوقحلا ىف المصا ل .كولانوكلا

 اا ىف

 نيدقاءتملاءاقيريتعملا لاقف رطسارمدعب هركذ مثرضح ل وادقعلا لكوملارضح عيبملا بارق لبصأ للك ولا
 ا سول

0 



 هنال (موعطم لكى لع عقب نا ساسمقتلاو هلوق) لا مهاردلا ترثك نا قو هلوق نمقأبسامةلباقمىف أ ٠

 ١ هرب ّْ (نكج مالم ىللع) :

 تحس رفك ضنا عونلاةلاهج ىهو ةريس ةلاهج تاهحوأ تلعوأ تع نابت ابق لصالا |
 ةطسوتمناونسلوا نعل نيبءاوس تلطن ةبادك سنحلا ةلاهج ىهو ةشحافناو نعل نسم ناو |

 أ كلا بلاج عسبلا كلذكعسبملا كلم ىأ كلا! بلاحءارشلا نازك لوق.ن أل ئاقل (خلاعسبلاءليكوتلا
 ا هلوق) ىوج عببملا عبلا باق لصالان الملا سلاح ن مىوقأ ع..ملا بلاحنا لاس, ناالا نول

 دوج ولاىقالا قةحنال عسبلاو مودعملاو دوجوملاب ققحمب ءارشلا نالوا ( ماكل بلاح ءارعشلا نال

 | فالح ةئسلاوهو مودعملا,نوكم ةراتو دقنلاوه ىذلا دوحو!اننوكي ةراثءارعشلا ىنع رمعلا ناك ١

 هئيسنىرتشااذا ءارمتلا بلك ولان ملعاو مودعملا عسب نعىبنلل دوجوم ا ف ققشناما هنافعتلا ٠

 نمز تحت ناسارخ هنيدمةارهىلا ب وسنم (ىوره هلوق) ىتفملا ةينم ىايكرع الا ىلع لال هنوع للك ||

 لعا هانم نال ارق ةلمكت“ ىهو ةفصلاةلاه>الا قس ملهنال (الو أ اذه ىع“ مص هلوق) ىنع نامع :

 ا ءارمشلاب ليكولا نا لعاور حب حوف دموهو جرحا ضعي فصولا ناسب طارتشاقوةناعتسا اهتوكادعس ؟ل| 0

 ةيلاطملا نال ق سا هدافتسموهو ىتفملاةسنمىفاك لك وم اهملاعقدو ل ناو هسفن ل ام نم نلاب بلاط ||
 ناهف (هيلعمدقم علا نالهلوذ) لبكولاوهودقاعلايت قلع: دقو دةعلا قوةحدل< نم نمل '

 مامالا قافتارادهو (ملا هتعت لع ىرتشا اذا مث هلوق) ىوج هعس مث الوائثلا ىرتسشم ناسنالا 0

 (انث ىهسن ا مص هلوق) ا سو املا فالح مدنعرثكو لقاك عسملا هل ناك ثدح عسل اءىلك ولا فالخ ||
 ىوروأ ىشحديعكع وتلا نيب ولوالوااعوت صصخخ نمل ناكء او سامولءمعوذلاريصب نْولاريدقت هنال || .. 

 ا ل3 ا رتشا اذاو ةدحافلاة أ اهدلل (ماةدادوأ بون ءارش دهلوق) بوثلاك اهلع ثدح هيواة فاق

 ا ليك لا ىلااضوةمسنحلا هردارنابا:نالال_اوث أءارشو مص ناين ءارش هلكوولد جارعمهلءارمشلا عقو 4

 لإ عمن ون ىأءارش هلكوولو ىسدقمرعلا قاملاقالخ تاوثأ فالك رثك عج هنوكسل مومن | ىلع هتلالدإ
 م || نيب كحلا ىف ةيوستلا ثيح نمت سلب ابحاص عمّةشقاسنم| نم ىسدقملاهركذامنا عاود زازب
 ١ عقب هلود) ىوج امرف حلا سكع هنا ثيح نمل امتد قرفلادر كلا ىقهصرممتل ناونأو تاس

 ٍ ةصولا قو راسثلا مالكى أ. اكرم الا ىلعز <ملالاو هن عفدو امر دق نيب نا (هق.هدوريلا ىلع
 قالطالااذه (اةلطمهلوق) هحرشو ربونتنيستكسك ةوالحهرغ اودولد موعطم لكل خدي ماعط»

 همالك قو هلدام ىلعامترم سل د بمثل اردصاال اقىوتفلاهءلعو ىنعلا لوقو ةنالثلا تلاقديوهل مشا

 ل ١ هلك أن كعامىلا فرصتامانفرعف ماعطلارهتلاءاروام عاشم ضءيللاقو هلوقي ىجلب زا ءركذ فذح
 ىوتفلا هملعو ىلاعت هللاه<ردءهثلاردصلالاقو هوو ىو ملاو خورطا ا معللاك لكل أ مهملا ندب

 لاق نا قدىلاعت هللا هجر نيهاش مشلا مودرلا هيلع ةقفاوملاتيأر م ةعلاطملاتقو ىلرهظاماذه

 ىلءىوتفلا ن انمىلاعت هللا هجر ةريذلا بحاسصك هريغو ىلاعت هللا دجرد.يشلاردصلا هركذام
 ديبي هاو ( ارد كاد رمان عبطلل يهد دع ماعطلا ناف ةرهاقلاف كلا رهتلاءاروام اثم ضعبد دام
 فير" _ (| مهاردلان مريثكلانهنا فرعاذا ىتحدارتجالا, فرعي و فرعلا قرافلاو (حلات رثكن ا ليقو هلوق)

 زب | ىلع عقب ةماولاذخمىفو رردلا قو ىلي ززنخلا ىرتش نا هلزاحة علوهدنعناكنأب زي ادب رب
 هنالنذاريغب ولو (بيعلادرلا ليك والو هلوق) ىبتالاحناةلالدات رثكوأمهاردلا تاق ىندب الطم
 ىضرولو علا: لك ولا |اذكو لكومللة انوكت ل ناق هتومدعن ه.صووا هثراوأو هيل اهاكو دقعلا قوقح نم

 | الفاعاح كولا مادام .بع 0
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 ةفاضالا ىفراكناوأرارق | نعنوك.نا نبب صلا ف قرفالهناف رظنهسفربك ارهشلا لاق( راكنا |[ د ثنى

 3 (نيعملا تن نم تلاغلاءزحلا) 4

 يرخأ اذا قانتعلاو قالطلابلمكولاةيزازبلا قو لوسرلاكر اصف هل حاكتل!ناك هسفنىلاهفاضأول ىتح |
 ليكحواا ينأولو لكوملا ىلع ذقني قدداوأ قاطأ نا ىق رعأانالف نالاقنأب ةلارلا يرخممالكللا ١

 نمد ليكول! ناك اذا حاكنلا ىفالا مص هسفن ىلا هفا خأ نأب ةلاكولا جر خم قالطل او حاكنلا ىف ماللكسلا '
 أب ر# مالكلا جرخأو اهنا نمحاكنلاب المكو ناكول ىت-ر هلل هلباق ل دكولا ةمذ نال وزلا فرطا
 ككل م لاف هناكف اهلكاذو عضملا كلع حاكنل هع نال ىنعم ةأرملا ىلا هتةاضالافلاخعريصتالةلاكولا

 ليكولل كلو ةمقرلا كم ىلع ءاني هنال ىتعملكوملاىلا ةفاضالا قامعلاو قالطلا اذكو قاكوم عضد
 اعقو طرمشلاهح و ىلع وزل ا ىل_.5 نمحاكذلا لكو ىنف فات لكوملا ىلا ةذاضالا ىنعماذه ىلعف
 ر<يىمقلاط تنأ قالطلا لركولاقاذا هذ نملوق هءنةلا ىف يذو همدعزو<ةزاوجلا هجو ىلعهادع
 عاقرالا نمديال لب قتعاوا قلطأ نا فر أ انالفنا هلود درج عقب قاتعلاو قالطلان | دارا سدلو
 هلوق)ةلاكولا رخغ مالكلا يرخأ اذا هسفن ىلاو اةلاسرلا ج رغم مالكملا يرخأ اذان هلكوممملاانا ذم
 ضارقالاو ندزااو عادب الاوهراعالاو ىد_طتلاوهمفاو ةداكلاو لام ىلع ىتعلااذك (حاكذلاك

 ضارقتسالا,ليكوتلان انمةيادملا نعانهرجلا ىفدركذامو ضدقلاب ليكوتلاو ةيراضملاو ةكرششلاو
 نان مةمناذللارزعم هنعءانمدق اف لاخم ىرتنا همفةلاسرلا فالح لكولل كلما تدشال ىتح للطن
 نعطصلاو هلوق) ىببتنا ل دك و لل ناكالاو لكولل ناكل كوملا ىلا هفاضأ نا ض ارقتسالا,لمكولا

 الأ ىوعد نع تحاصديز لاقاذاف ةثام ىلع حاص»ن ا ىلءالمكو ورع لكوفورع ىلع دااذااديز نافا
 ناك اذاهناالا راكناوارار نع نكءاوس لكلا جيجصلا اذه لكولا لمت هن اا ان ورع ىلعرادللا
 ناك اذاو ليكولا ىلع ملصلا لدي مياستف عسملا فاك .ك ولا ىلا قوقحلا عج رتف عسلاكنوكم رارقأ نع
 تاق ىوج قوقحلا هيلا عج رئالق ضرمف_بىل كو لاف هبل ع ىعّدملا قحف نيعءادفوهةراكنانعا

 هلوق) هدازىزعدررردلا قدي ضرتعا مو ةعبرشلار دصةرابعو ريكا, مثلا ورك ذىذلااذهأ
 اهرهمهنامك مصن و لدملا ضيق ىلبال عل ايو اهرهم ضيق ىلبال اك دل اناهايكوذ (لكوملا,قلعتنا

 لسق.الابمذ كلا نال لكوملابءاشالاهذهىف قوقحلا تقاعت اهعاو رجلا فاك جوزلاوا هتملاطم نييريختو
 اريقس ناكف هريغ] كح فقوتيو صخخش نمهروددصروصتءالف ىثالتسف طاقسا هنال بدسلا نعلصفلا

 000000000 077 0افاكلسنلال ف هكح نان عسبلا فال بنس, مح نويل
 فلحولا و اننبام لعدق اعلا, ىاعنت اهمال هقوقحودقعلا رءىنجأ لكوملانال (نُءلانعلكوملا
 ازوح هلوق)اثناح ناك لبكو لل هملعئمال هنا ف لحولو ران ناك هيل د لكولل الهنا لمك ولا نمىرعذملا
 نءىزع عملا ىلعردقبال ذءامحو (هعّداب ةهج نم لمكو تبالا هبلا هعفدي الو هانا نها عنع ناك رتشلل
 ىلع دىرتشال ناكولاذجلو هقعتسمىلانءلا لوصول (امناث ليكولاهيلاطب الو هلوق) ىواتفلا عمت
 ناكولو ليك ول نيد نود لكوملا ندب ةصاقملا قت هلع نيد هل ناكولودقعلادر م ةصاقملا عت لكوملا

 لاقو لكوملا لا: هند ىذق هنال لكولل لمك ولا نمت و هن4ماقملات عفو طقف لمك ولا ىلع نيددل
 ثدح ميتملا ىلا نغلا ىرت.ماعفدو ميتملا لام عاماذا امال ليكولا يدب ةصاقتملا عقتال سون وأ
 اعبضت هيلاعتدلا ناكف هلام ضف هل سدل يتلا ن الاسنان ىصوال عفدلا هيلع ب < لب هتمذأر بتال
 هضيقب د ةعدالو فرصلا لطس ثدح فرصلا ل دب لكوم لا ضءةو فراصادا ف رمصلا ق ليكول فال و
 امهولوقلاو ناحالادل زعةمف ضنقلا ن اك قارتفالا لة ضدعلابقاغعت اكمال
 0 قل زي دقات ناقلصإ

 أ

 أ

 2 دج + 55 6. 5 هك 45
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 6م (نكرسالنم ىلع) :

 د

 نمي عاداوس هيلع دهعلافم.لاناليكو نوكينائيبةريخذلا قلصفواسقلاطمنوذألا لعةدهعلانا

 ةلاسفكلا ىنعم ىف هنال لكوملا ىلعو هف لوم نب نآكن افءارشلا اليكو نوكي نانمب و لح ئموأ لاحأ|
 قرغلا نمىاي لا هطس امىلاءاعا همفو ىوج ن؛نامخهنوكل ل كولا لعو ف نا نش ناكنإب

 | ةثدستءارشليءرمأ ناو هملعةدهعلاو زاحدقنلابىرتش ناو هرم اذاحاضب الانعىلد لا فامرصلاقو

 كلاملاقهبو (لكوملا, قلعت ىفاشلالاقو هلوق ) ةريخدلا فال فلانعرمكالا نود هلءارتشاامناك

 ل.كحولاو لو-رلاكرادفا,مفالصا نوكمالف هيق لصأب سدل ليك و لاو عل عتق وقحلا نالد+جاو

 المعز اريغسن اكو لو لكوم ا ىلا هتفاضا نع هتانغتسا ل ماديدقعلا قلصأ لسكولا ناانلو حاكتلاب

 نالو قوقح |ق>- ىف ةرو خالو لكوم ا دوصةملطرسال كر ورضال كن |ىاسئات لم اغاو ىغتنا

 لعردق.ال نموأ الفم لكوملانو ريدقت لعررضتل ع جري ]ولف هنلا قحلا عوجردقعارخ الادق اعلا

 هضيقيىتسهجلت نعمل ةولوالوا نذل ليك ولا ضيق  (عييبملا ملسنك م لوق) ل زو ىنعتراطم
فدلا نعىأو لكوم ادب ىف ولف ليك ولادي ىفعسسملا ناكاذا امتي زازملا قهدمقو ةمثقلا ىئاكالاط اب ناك

 ع

 ىرت-ثملا نم نا ض.قيىتحهعمب زعم نذل ضرر ىتح -.بلا نعواسمنولامأ كلذ هل هن ضسق لق
 رانذغا فنه: هدي ىف عاسضق لالدلا ىلا عمسملاعفدولو كنمتضق عىل مهاردلاو دهب كتب لون مث

 ىلإ[ 07
 كلل تا د

 : / 1. ىو 3
 ا ةربدت . 38
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ال ل جر نم هتلسو هنعن لاقولاك
ما عاضو هفرعأ

 0 1 _ تعيوو ض.ق لق 

 7 َ 01 5 1 ا 0 1 4 ع
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 كك 0 1 20 ل ا ىبغنلان [ لل م

 تايم ش2 يي 2 كرر || هناىضاقلادارمتلق ىبتناةينقلاةلئسم ف اخت هلة ءللاهذهوىلوا ملسنلا نعاعوتم نوكمآل نالف
 01 1 0 : 7 5 : ١

ا |ةلطمال هفرعب ال نم مل تلا كالعال
 / 00 64 _ / كي ل و ىوجح اهد

ند أملس روي ىرتشملا ناهي حرمان اعم هن ضف لق عيبا ماست نعىبل ا نالطب
 ل ع ثدح الوأ 

ت دقق ىرتثالاامأ هيفعئاسبلا قد تي»ةمل موق كلذاولاعو الاج ندا ناك
 1 ى/ بو . تر 0 ولا درع عملا ق هقح نع

رهاطظلاف اهريغدةني نال ناك ةنيعم مهاردىلادقعلا فضأول حم دعتلاء نعت الخلا تالدتعلا .
 ه(( 3 لم ولو نا

 2 مكب م 2

) فرض هن ضدق ىل.ق عسمملا ماست نعىسمنلا نالطب نم ةئقل ان
 : ف . هر ءارب امم و (نذلاض.ةوهلوق

 نهظنو امهدذع هلمحأتو هتلاقاو نودالاو لئ مملاوالعالا ىلعهتلاوحو ندا ضاق لق ملا 1

 حبتمهنال ىضاقتلا ىلعريصالو ءارشلا ليكو الذم هسفن لامن ملا بلاطم الو فسوبقالايؤلخ
 نيتل ل لماش(لا عوج رااوهلو5) ةيزازبلا نعرحت رجأب نولمممهنال عانسلاو راسعلاولالدلا فالكم

 لبكولا ىلعنُمْلا حجري ىرعشملاناف عملا ىمقسا منْ !ضيقواعُتان لكولا ناك اذاامىلوالا

ام ةيناثلا هلكوم ىلع عجرب وهو لكوملاىلاهلسوا هدب فايق انُمْلا ناك ء اوس
 قدتساقاب رتشم ناك اذا

 اكرتشهردصملا نوكياذه ىلعف تاق ناقرح 4 وه نودعئاسلا ىلع نمل عجرم هناق» دي نم عسبدمل

 هريدقتردقم لاوس نعباو> ( لك ولل تنث,كلملاو هلوق) ىوج لوعفااو لعابفلا ردصم نين

 ءارش نال ةلاكولا,هارتشا اذا هس رق قتعب نات ىلكولا ىلاةعجار لصفلااذهىف قوق#لا تنكر
 يل يل

 ديسااكهنفالصأ توكلنا ريغ مهل عقبف لكوملاهفلض يح ىف نكلدقعلا تحفر صأ ل كرا

 لكوملااذكف هنعةفالخداطماواددمعه.تااهف ءادنبا ها كاملا تيد ىلوملاناركفداطضن وأن مع

 لاقو سايدلارهاط أ هع رطد ذهو نعثلا لاو هنعةفالخ هل كو هارتسشا اعف ءادتنا كلما هإ ترث

 هنالاضب أ قدح ال ىنركلا ةقيرط ىلعو نمش لاق( جن ركلا نسحلاو الاقو هلوق) مصالا هنارعجلا ىف

 فالتخالاا دف ةرمالف ةلاكولادهتجوز ىرتشااذا هح اكدت ةءالانآ و ررعتم هربغ كلم ليكولل تنثد

ومسي رق لدكسولا ىرتش اذاا دلو رقتسملا كلم اداسفلاو كال بحول انال
 دسغي و ةيلءق تعي هلك

 هلكوم ىلا هةةاضا نع ىنغتس ال ذب ( لكوا اىلاهفيضن اهو هلوذ) هلرمتحت ورق ان

 سل ب بببججيبببسسا كل ا
 ل
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 ا هديب .
 ) مثلا هر[
 -فيحع د5 ةنايزل . 5

 را 5 5-98

 ن 0 عله
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 3 ىو

 قلوبب 1

 , (نولأ مت نمثلاغلا» رحل 5

 ىنيعلا همس ىفاشلا الوق يلد .زئاو حزاشلا هلءجاملاقتي نا قيردانمهعو -رنالدوهشلا ةممغ فالذع |

 ىفاشلان «٠ عال ارقودجأن ءةراورالا لكوملا باغ ناودوقلا ف 2 ”الدلاد_:ءو هصنو هن الع ١١ةعلال

 هر .علارهاظدار ا سدلو لكوملا ىلع غن ءلهملاةفاضا٠ نمديالىأ (حاهقم ضاعف هلوق) ىدعنا

 لكوملا.قاعتت 18 ومىلاهفاضاناو ص ا عدد 4سؤن :ىلاهفاضاناق هف.ضد الدقو هفض دق هنا نم

 عب 71 افقد لام ل ان انتعلا» "لك ةيزازملاو ةدالخلا فال علاج رمش ىف كالا نما همقفأك

 عجرت الن اهرما تم حفلا هنال لكؤملا مزن التاق ل كر لاق كولا 0 .و لكوملان م طع !١اده

 فرصتب رح لكوم لا ةزاحا ىلع دقعلا ف دود والو ذفريصا 0 لايق ءلا

 ٠ | ] ؟ولابال لكوملا,قوقحماو ولعت لكيلا 1| ردعلا فاض اذا كلما نا ورا .عىسدقملا ةمالعلا لاق

 2 لاب ليكولا نا هنم مهقد ىتح هس وع قوق قاع دو لع هك هناهدارع سد الون اكرام درا دارك

 يو ةققح ليكحولاماو كولا. : قوقحلاو هاكومل فءضد نأاما ارهاظ ل- كولا لب ناشف

 3 بلا قوقحم ا عجرتابلوضف ناك ناذعب هنارك ذب ملاق تةيزازملا فامكلذ فان .الو هب اتت قوقلاف

 ىوج قد. سامى انيو هو ىلوضفلا ىلعهدهعلا م ور اضتقدذ هقاس | ةلاكولاك ةقحالل اةزاحالااولاقوال ا

 نال لكوملاةزاحا ىلعدقعلا فق ودبواسل اوضقريصا ؛ليكولا نا يمهلاور ملا ىفهلوق ىفاننىأ فرصتي

 نيدواذه نمد ؛ قرف دقو ىسدقملاىأ لاق 10 ا|اتعدرود- ةعزاحأ اذاهنا هنمرداستملا

 ىلوضفلا فالخةدهعلا قوما » اضر مدع لع لدتلاكولا د قعر شان اهريغرأ ان هنا 56 .!ىلوذفلا

 نومك كلم نبأ ن نعىسدقملا هب باحأ ام لوق أو ىسمت اةدهعلا هقدأت ”ناهدةعزاحأ اذا ئ ةرهناقءاذتا

 ىلادقعلا فيض ناودبال وذو ءارم داى ىتغ لكولا نان مريونتلا قهعتورحلا ف 07 ذامملست

 ذروهسف:ىلا ةفاضالابىنتكبل اكسل 0 ل

 نا رصوهف قتكس لاك ]| ياريم .هتدسأتلا هجوو ىع مع :|همقأم همق ديال هلوعت هلو#ب ربو !| ىلع

 هب ضرتعأ ام طقسو كله نبا كرام هن 0 .>و ليالدربع ن نال ا 0

 لكوملا ىلع مو زالا ناكن اوامهتم لك ىلاةفاضال زاوج ىفانمال ةيزازلاو ةضالخلا امو هيلعر اعردعلا ىف

 قتيأر مث هنمةزاحال ارو دص ىلع ف5 5 لكوملا ىلا هفاض !نانهسفنىلادقعل | ليكولا فضررلاذااهف

 ىلادقعلاهوكوءارسشلا فل ول هاك موز مدسعب 3-3 صعتلا# ارمشلاو عسنلابةلاكولا بان م يلد لا

 هلكوولام فالذي هصنامهسفنله يرث راش ال هدو نءأرسمسل ير ٌُتمح 4سفن

 نالءرعا تحت لمن ادرعغ لمكولا هب قا ىذلا كلا نالاببجوزتي نا هلزامث مح ةنيمعترعاهجو زينا

 ديقمريغ قاطمءارشاومف لدنادلا ءارشلابةلاكولا فو لكوم ا ىلا فاضم حاكك: ةلاكولا تحت لمخادلا
 ناملع و كيلا نناءركذاعفع رص ا املا ن ماذهق حلاافلاذعن وكمال هى ًىث لكف دحاملا 43 اضالاإ

 ىلادقعلا ف اضااذاليكرلا نا يرم لا قلطمءارش اهة ل ءادلا ءا ارمشلاب ةلاكولا نو ىبلب زلال وق

 هلود) هيزازملاو ةصالخلا نع قس ل اال هتزاحا ىلع ضقو:ءالودقعلا همزابو اغل انهن وكمال لك وم لا
 ركون ههمف ديال هنال اكن !!فال 2و هلم رعىلا لع )|ىضد : هنال لوسرلا فال (ليكول اننا عج

 ىلع هندملاو ىرتشلل لول امال .كووأ الوسر ىرتث لا نوكح ىافا حاولو ىن.عدلا د قعلادانساو 0

 تصن يدو هل ن نكمل ناو 2 .صوىلا قوة ال مان ”ىدو نع لمكولا تام هي رازملا ن نعهيفو رح عئاملا

 ىلعةدهعلاوزاح لوالا لم 000 عابف مهو نذارمغب لكو ولو هلكوم ىلا لقلت لبقو 7 احنا
 قيرطناد ةعاذاتادصوأ رومخنا ناكاد.ع(ازو هع نكي نا هلوق) ةصالخما نعاضي أرحب ىاث الكولا
 درعلاىلوم قلو تيلهارو هقلددهعلام ارْثلا روعتان |( 325 :الذا ل كحوملاب قوقحلا لع ةلاكولا

 نيل نا هلوقو هزل ال غلب "كلا يعل كت همْزات تق تعازادسلا م هنيماو ىناقلاو لوسرلا فاك

 1 | :صملامالكرهاظو ةدهعلا امهعزاتو قوقحن امه قلعت اه هنو ذأملا يدلاودمعل !ناىلارعش ارو بح

 1 وتتسم
 ل |



 د (نيكسمالنم لع)
 3 اجبر سطس سس سس سس و بسسس بت سال

 |ىعادلاامرطس_(حا لكون ناهرمأ تاكا ذانءلوق) ىبتن اوكنوأ اهفلح ىلع نار الادجشو
 ندلاءاذة: لكوولف (اهئاغبابوهلوة) ىوجلؤالا لكولاةلاكوءاقب عمرخ 1 الكو لكون نااهرحأ ىلا
 ىليكوءاضقركسو نئادلارمضح نا فاخا لكوملا لاق هلءكو هدلاط +3 لكو ا | هةدصو ءءاضق ليكو لا معزف
 نمد أو نئادلارضحاذاف هليكو قس نع ور اب رعؤبو لكوملا لوقىلا تغتانالا باث ىنههدخأبو
 نءالقن ىو لا ةمالعل أل اقركعءاضتلا ىف هق دص ناك ناو هملا هعفذاسع للك ولا ىلع لكوملا عج رب لكوملا

 لاقولاكنوكي ره ىنملاطو ضرقلا ركل نئادملا لاقولف ضيقلا نئادل اركس نا فاخأ ل اقاذا اذه ىسدقملا
 ل

 ند لا ىفاكلا رك ذاكمفاصأرمب لك ولا نالالفالاد عجرب هراكنا ىلءنهريز اهنا ثمان فقوي وأ فاخأ

 0 ةره مس... ألا كوالا ىلا هعفدو هعاضو هضق ىق هلوق لق .5 نيدلا ضم#ب لدك ولا هنمو (اهئاعيتساو هلوق) ىبتنا

 كعب 1 0 :
 ليكولا ىلع بجوولو بلاطل| ضينتب هرارق ا فال ليك و لإ هيداسمت لقتال نم ناكولو مرغلاأرشب و 0-2

 أربالا ندا م لك ولا كلعالو لكوملا نوددم ل.كولا ن اكو ةصاةملاتءقو هلكوم نوب دمل هلثم ضمتلاب

 لزعنبالو لكلا كال ثيح عيبلاب ل كولا فالخم ل فكل اذحخأ كا و ةلاوحلا لوقو ندرلا ذخ او ةيهناو
 نُملا ضيقو عسملاب لي كولا فلا نيدلا ضمشب ليكولا نال ما اوتلاطا| تو علب بولطملا توع

 ةداوش ل .قتو مدن عملا لدكولا لفك ولو تدصىرت شا نذل ض.ةب ل كولا لفك و لف اسس ىف

 فقل ١ تربع ضدقو لبكولا حانولو عس.بلابل كولا فالخم ةيزازيلا تاداهث ىناكنوبدملا ىلع هينيدلا ضب ل بكولا
 ل نّدْلا ضرب لبك ولا فال- ليكولا ةبلاطمىرتشملاف لكولل نعل عفدامدعب يعن عسبملادر ثنا

 1 ل 1 ىدلا هاب هيابح لاح بلاطا] هلسو هضيق هن |نيدلا ضيقب ليكو معز (ة) ديتغلا فاك لع ملاطمال يأ

 م ير ع :/ || جدولا كح هاوق لبق اهقمق ىلا ةنامالا لاصر |ىعدا نيمأ سكداشالا فلاقورح ةجالب قدص,
 قو م / هناس-ىند] هعفدو هضيق هنا لكوملاتومد_هدىعد'اذا نيدلا ضمقن لمكولا قالارظانلاو لدكولاو

 اذ أ ىلالنرمثلا همقعت لوق او ىبتن ا ةمجاولول | ىف قرغلاو نيعلا ضدقب ليكولا فالذي ةنسالا لمقنإ عار

 امأو لاح لكن هنءاربل لمقت لاصد ال |ليكولا ىوعد نان هذ !ىتكن ماهريغو ةمجلاولولا ملاكم
 اد[ ِء 5 : ك وإ 1 5 ل 1

 0 3 : 00 الق هتومدعامأو هلكومةامح لاح ليكولا عدا ذااع صاخوهف هعرغأر مل ه4 ١م ىلع هلوق ةنارعس

 0 0 و كل لوق لو_ق ىف لملحتاه::ةام-! اةلاسرا قهركحذام ل اةثرولا قد دصتوأ ةنسالام رغلاةءارب تن:

 د ب ب 0 67 لا وهو افمتسالا ىلعهنم ىثتساارصق هرهاظدوقو دحفالااهئاغقساد (لمكوتلا مص ىأ هلوق) ليكولا
لوق نمها نفت اوهوىلاق ثيح ىنرغلا مالك حرصو ىجلهزلا مالكرهاظ

 قدح ىف شلل د مصو هلوق نمالامتافيت ساو ه

 وهام نعلودعلاهحوو لكوملا ب اغناامهوافمتسازوحال نكلو زئاحامهتامن ان لمكوتلا نال ليكوتتلا
 م مب

 ع 0 57 (لكورب 0 سفن ملستو فذاةلارهظ مل .:ءاقرالا نا ءاسفرتسالاوءافبالا نم لك نمءانثتسالا نوك نمرهاظلا

 10 / || حست نءالقا لقت نكلاو ا ةياقنلا حرم نع ىوحا دا هلقناكدسف ةلاكولار وصح لاذقو مك

 اند ناغناءاقعمالا و ةقالطا ىلعءاقنالا ىفن كلل اهم لكن "ا ينسالا ناو كلذ سلاحا > واحطل|

 3 لكوإ, ||| ةهىنمعلا ن عقيسامرهاظنا ملعاو ىرتن ازوحي هناق هنافيتسانرعأ وارضاح ناك اذاامأ ساما نع لكوملا

 تا.ئاب لمكوتااةدص نم يجايزلا هرك ذامن |انمدةوهانمدق كك لذكس داو اقلطمدحلا تام ان لمكو تلا

 2 رمال لكوملا ناك ْ ٍذاام ىلع اب زلاءالكل م<ناالامهال ان اخ ىض اق ن ءهانمدق امل فلام ةقرسلا دح

 د_-2 لوقو فو وبأ هعنمو مامالابهذم ف ذةلادح تايثاب ليكوتلازاوجنا ملءاولاملابعطقلا

 لك ارارقان اريغصاصقلاودحلاهملع نمسن اح نهباوجلان ليكوتلا فالخلا اذه ىلعو برظضم

ا ده رعش دوتتلاو دحما ىلءءانثتسالارصق نا فاخر تغو هيرخالا مدع هش ه.ق نال هلع ل. ةيال
 ليكوتل

 ناك اذاامف الخ (لكوملا باغناهلوق) ىواهطأا ريش نع ىناتسهفلا حرص هروريزعتلا تاسئا

 انلودبعلا ق-هنالصاصقلاىفوتس (ىبفاشلا لاقو هلو) وفعلا ةبش نكت مدعلارضاح لكوملا

 هيلا بودنموفعلاذارهاظل اوه لب لكحوملا ة.ىغلاحىف ةتباثوفعلا ةهشو ةبشلاب طقسف ةيوقع هنا

 ا



 (نمعملا حف نمثلاغلاءزجلا) 0

 . وهف لاملادير ناك ناوالطا,ناكعطقلادب رب لبكولا ناك ن اَهق ةرمسلا تانن انالجر لكو 1 ٍ
 أديرأ لاق نا عطقلاو !لاملادب رتىضاعلا هل لوب قراسلا فلح نإهنمقورممملا بلاطولكوهو لوم |

 | عوخرلاهلخ ىذرولو ابواطمق |املاط (مصخملا ىضرب هلوق) حما هفاحال عطقلاد, رأ لاق ناو هفلحلاملا كو

 0 حصلنا نمراشلا مالك ف قأسامىلاءاتا هيفو ىوج مصخا ىضر نوددامزالرك ذامهلاحىذلا .يجيفخي رب عنب |ضرلانمليكوتلانوكيىأ (هاضرالب ليكوتلاةنممزايملود) رحىوعدلا ىضاقلا مسام أ نر كولي
: 

 | نادوتر ضرم نمرذعد جو اذا مصخلا ىضر ل عفةونالب لمكو وتلا موزلهجوو موزتلا ىف فالخت انا 171 يب 2

 ْ ىمتلا ىناذكمصالا ف (اًضرم بوكرلا هديزسال ن اكن او هلو ) هسلع قدك »ريغ ثنبح ههدخ باوج 2 0 ١

 | ىوكادسلا» ركذامةفلاخملاهجوو معلا فتكرولهضرعديزب وأ لاقثيحةيزازيلا فاك فلاخيوهو | كودر_:0/ىرك جم
 ١ 9 5 2 : 1 * ا هر. تلا.

 00 رمال انهت جو حالووك راش ليلو ئانرعاظو لاكش عل 2 وو
 كو

 قدرك ذامىلا ىرتالا فلاختالف هيلعو تصالا لبافامهيدار,ن ال قحذ | نيعتبالودساقلا لباتام عيمضلاب || ١ *هغبن. سايز يل مبرر
 دزعنافلاحت الامهناهرهلا فن احو زلافلتخ ا اذاا هذ ىنركل او ىزارلا نمد فالدخال | ثحبىف هيانعلا ا 0 ترو

 قد ع ردا ءانلا ارت تلخخاوامهنم دخول ذهشد و اايلواهل للا رهمدوشاذا اهفىأ اهلك مو 210 0 1 ا
 ناةيانعلا ىقلاقف ميدلاوه ىنركلالوق نارك ذنيحراشلا نمهريغو مح اىزارلالوق ناركذ ةياهنلا | فى 0
 ىهلاقام قكلافدسافمربغن ااودارا ناو مالك الخ مصأ نوكي نازوح هربنا يحل اوه موق اودارأ 35 رو 0 1 ل ةطحح للا مد وه

 قسم ناوحلاناهلو ضسقلاب هل.كوتل هقح صل اخ ىف فرصت هنال (حلا مص: امه دنعو هلوق) حاهياينلا| 1 ار ا 3
 (| نبهت اددعلاق (هق:) هيلع ف دوتفر رضتل ءاضرالب همو زاب انلقولف ةموصخ | ىف توفت سانلاو هيلع 3 2 / كفو قو
 البقعراتخ ناك اغاوةياهنلا ىف ل اقالمقع لكو ّئش ىف مصوخ اذا ناكو ةموصخ ارمضدحال ىلع ناكرفعج ءاإلا 11 1 هربخو
 أ ددحا ةياعدأا ل دس ىلع ىلع لات هلزنعهعمواموو هل,غّتسااءلعنا كح ىتح باول ارشاحاك ذناكمنال | ”؟ةنزومو 5< لوب هاو
 اًدعالا مو (رفسلاةدصاشاغوأ هلوق) انش ها نالقاعف كزنعواناامأ ليقعلاقف ىجا ةنالثلا | كره معاقل يهب (مغسإ]

 ىنعب ةيتاخما فاك ليكوتلا هنملبقي ىضاقلا نافهسقنب ةموصخملاىفناببلا ىلعةردق لكوال نوكمالنا (| . همزبر ل هغلصور ”القرمي رو
 د.قمهمدعو مخل اضر طارتشا ف هسحاصو مامالا نيد فال | نا لعاو همك ىضر ىلع ف دوس الو

 ددع ضخ |اضرريغ ليكوتلازوحالاملا ا هثرامعو ةيناخلا ىناكءاضقلا سا ارضاح لكوملانكبملاذااع
 (رفسالادبرموأ هلوق) ىبتن اليك ولا عمءاضقلا ساما رضاح لكوملانك,ملاذا همر ذعال نم ةقينح ىأ
 بلاطلا ناك اذااعديقموهو ىلب زدجملا ىف كلا ناك اذا املع ىعدملا نم ضن اراذعالا نمو

 نمديالق نطءمرمارفسلاةدار |نالعاو هملااوعقارتىذلا ىذاقلاريغنمناك اذا سدح اضدار اذعالا :

 هلاح ن عصءغتوأ هلاقفر نمل اس وأ هيدعىلا ىضاسلارظنبوأ ىضاسقلا فيلحتوأ مصخلا قيدصت 2 اى اه | 07

 | نكلواهجور ةمصانعمل سدل بلاطلا نى اةراشاهمخ (ةردختوأ هلوق) حاتفملا نع ىوجرسلا ىف 0 قرر
 ٍِء تا / لكوتلا فرص ىأ هلوق) نيتفملاةنازن نعرجامعموأ هبأرمالدكو عمةموصخملا نمجوزلا هعنعال ]فلم . انور. 77 كمر م
 او ضرملا ىهو ةمدقتملاراذعالادحا,ةروذعمةردخلا تناك ءاوسىأ (اقلطم مصخما اضرب 0 ا
 ريغ قالاطالا ذه هلن قي قحالالو باس ليصفت هماللك ىف سدل ىو ادبسلا لوقف نمل ما امهوحنو ا
 املاح نمرهاظلاهنالاسثو ااركءامللوقلاف فارشالاتانب نم تناكن اف ةردذعاهنوك ىفافاةخاولو إسم لكيز م

 ملام هدف حدقيال ةجاعلل ور خملاو نيهجولا ىفامنوق لقتال ل فاسالا ىنواركب ولافوق لولا طاسوالا فو
 رسكيردخا نمةغلةذوخأم (خااهارباللا ىهوهلوق) ةيزازبلا نعرحب ةجاحريغل حرذت نايرثك«
 حراشلاهركدامافرعةردخملا ىنءمو ىوجردخل!تنسلا موزلريدختل اوتبل |ةحانقةيراعللدعرتسءاخما

 امهدحا|وقلتتس لؤدعلا نمةثالثاوملا ثعس نيتفملاةنازن نعرلا ف (حتاانسما ىذاقلاثعب هلوق)

 كاوعُمل و

 ١ راو كلا | نير ص اك سافتلاواقاطمرت عوف ةيلاطلا ضيحامأو ريخأتلاب ىذرال



 و (نكح ممالذم لع)
 ع

 1 ا م

 ليكوتلا مصب وةمناخلا نعردبلا ىفاك ليكوال ناكالاو لكولل ناك لكوملاىللا هفاضأ نا ضارقتسالاب
 ةينقلا نءرسلا ىفك حب هبضقالجر لكو مث ىنضرقأ ل جرا لوقين انضر غلا ضمن و ضارقالاب
 قورردلا فاك فرصتلا ىندإ ل متدال» ريغلا ىلا مالكلاغسلمتةلا راو ( حئاربغلا ةماقاوهو هلوق)
 كتاسرأ لو ةءنا لوسرلا تلق لركوةرمالاو نذالا ناقل اسرالاو ليكوتلا نيد قرغلام تاق نافرمتلا
 نممناةياسهنلا قو هضمقب كرم دب ورلاراسمخ بان ىف يجب زل هنم لج دقو اذ كى ىنءالوسر نكوأ

 ىأ (فرصتلا ىف هلوق) ملا اذك كيرمأو اذك لعذا نيب قرفالذا عئادملا فأل ق فاوملاوهو ليكوتلا
 ىلاعْ ةلكو لااقاذا اي ظففحل او هو تافرممتلا ىندأ تشرامولعم نك. ملاذا فرمعتلا نا ىتح مولعملازئاسحا
 عفانلا,ليكوتلا هنم مصمم قع ىذاامأ لطم (لقعبالىذلا ىصلا ليكون عصاالف هلوق) رح
 ناك نا مدن عكر رضلاو عفنلا نيب ددرتامو عصئال ف عربتو قالطو ديك راطلااعأ هيفا لودتك

 هدنع لطب كله ناو ذفن لساذا فوقو مدنرملا ل كو نا لءاو هيلو ةزاحا ىلع فقوتالاو راتتلا أن ذأ
 (دقعلا لقع نمدلو5) 9 ونتامتاكموا انو ذأ ول عحو روت دمع ليكوت عصب الو ىوجذفانالاقو

 ملا تون كل زيدصقب و ريسلا نمسح افلا نمغلا فرعنا وبلاس حسبلاو بلاحءارشلاناف رعب نأب

 نا أمسو ليكولا عسمب ةع قال كحوتلا ةدصف مالكلا نا هيفوانتعش لاق ىنلع لزفلالرااوأ] .
 نم شحاسفلانيغلا هيلع طارتشا ىلا ةجاحالف شحاسفللا نيغلابعيببلا كلعىل طا عببلاب لبكولا
 ناب (حلاهدقعبام لكن هلوق) اشاببوقعي هقسو ردل |ىفاك فنصملارسفتلا اذهكرتاذلو ريسلا
 لكوال ىذلاو ىذلا ليكون كاعو رخل عيب كلعال ملا نا هءلءدرب الفادح سدلو هيف لكوملا طباضل
 را غو دقعلا لعشل ىلوا ناكل هرششابام لكب فنصملا ل قولو لاقرب هكلعوهو هرهخ عبالبسم
 دربالق هسفنلىأ (هسقنب هلوق) هيفدقعالامم ض,قلاك ا هوو «-هوصخلاب هلكوولام لمثل ىأ
 0 0 / ريغصل | امهدلو لامءارش ناكل عدحناو بالا ن | هماعدرب ن كحل لكوالو هسفئب هدقعلا ل-كولانا

 مئانضش لاقدريالف حي هنا بصغلا ل ببقنيسدتلا فو حارسلا نءرحمبلا ىفاك هيل كو تلا ناكلعالو
 كي كى الهنا نم ارسسلا فام ن|كلذو نيبدتلاو جارسلا فام نيب ةفل امال هناو دو رولا مات ىلر هظ
 كة هعس لمكوتلا نعضىف هنوكل كل كإمامنانيدتلا فاموا دصق ىأ هثارش لديكوتلا داو ام

 ىلعاذه لق هلوق) ىتمىت ادع عدي كتلكو صخألل بالا لاق ناب ىبتناعيبلابهلكو نمءارثلا
 (2ا ىذلا سلا ليكون هدنعزوح ىت>هلوق) هكلع نمدلوقبهركذامىلا داع ةراثالا سا (اهذوق
 ىوعدلا ةموصخلاريسفت لعحراشلاراصتقاىف (ى وعدلاىأهل اوق) ىوج لكلا لو ىلءانراح فنصلا وكيد ىنعب (خلاهيدارملا ليقو هلوق) هديس هكلعالو يمص هناف قالا عسب ليكوتلاو
 هقالطا لعنتملا نبا واف لاطلا فرط نه ناك اذأام ىلع ةموصخاب لكوتلارصق مهو هنالروهق
 ةرهوحلا ىفةموصخلارسفاذ_فوىلو ناكل بولطملاوا بلاطل !فرط ند ليكوتلا ناك اذااملالوانتم
 تاسا هلذ هملعال هل ةموصخلايهلكو ولو ىتغملا نم فو رصلا تاوجلاواةعيمتلا ىوعدلا ىهو هلوقب
 ناكح وو هلع سحالو همزلب ل لكوملا لع قا تنثاذاو سمر عفدلا هيلع ىعدملادار واف لكوللام

 هتلاكو ىلع ةنب لمكو لا نملمقمالو ةنازخملا نع رح نامضلاالوءادالامر مالا مظتنتملاهمال اماعال كو
 (قوقحلا ف هلوق) ةنقلانعاضأ ارح همف فاتت ىف ءاضق هال حصا ىضقوأورمضاح مصر بغ نه
 قودهتلا هجرانخش لاق ىوج صا صقواد> تام اهمذ لكوم لاقى ناكولو أ امايصتفأ نسل
 هترانعو ىنتناافاغتا عصتال ب رشلاو انزلادحت اش ان لمكو تلا نا نيسةلا ف رك ذدةذاّةذخاومهقالطا
 لكوماإذ قا تدثو تماقاذاوةندملا ةماقاب هك ةرسلاو فذقلادحو صاصقلاتاثان ل كوتلازوك و
 ةنملا ماقتتاغاو هيف دحال قدال هنالاؤأفت | مديل ب ريثلاو انزلادح تاشان لمكوتلاو لاق مهؤافتسا
 ناذضاق ىواتف نعانش طذع تبأر م ىبهتت اهيا كو زوحال هنعادنحأ ناك اذاقةمسحلاهجو ىلع

-22---- 

2 



 54 ل :هملا تق رمل انلاعزجلا) انآ

 ةعاد نملاقناو ندذلا طةسوةسحلا تنم تكاذاهزاف ندم هماع نم نيدلاةم © رع طلو لودعلا

 لاقو لطب ل #ةاالل اتولو صح تكشفانفقو كل ءىضرأ تلءجلاةؤلاذكو ندا قبو لطف ل ا
 اك فيون ىأ لوق اذه نوكيناهسشالاو ىلاعت هلل عقوهنال ليقأال هلوق لطسال ف قولا ىرا اصنالا ل

 لكف (ةناعالا لس ىلعهلوق) ىلز ى مت ارادت دج .دتعافقو ريصن هنأ : نمافرعأ ,

 نالهناكو ةداهشلامدقت ةنكن حراشلا نيب نكلا ليكولاود- ذاشلاب ناعتسا لكوملا اوىعدملا ما

 ردصه سأىأ (ظفحلاوهوهلوق) ىوجر دصم مساىأ (لكوتلا مساهلوق) مأامناحىئتدالولا نعم
 ةلاكولاوه ىذلا ليكوتلاردضم ساوه 0 ريعضلا عج - رمنايلاراغافانمق لكوتلا
 انضشمرك ذاذك“ ملا هتامسا ىف لمكولا افلا تستر نوك يم 1 (هلاعما قليكولاه نمو هلوق)

 ىقع# ء
 (هيليكولا ىعمو هلوق) انذهش خلا نعم ىلعلدي ةلاكولا ب 1 ع (ليكوتلاهنموهلوق) 0 0

 لكو»هنالهلوق) انش هففذملا فاكلا خفب (لاهملا لكو هلوق) ما لكوملا نالالبكو ليك ولا ى مس ىأ 1 كرر
 لك رمتك ل سف سلودفلا ل م :م”لوكو ومهياوص( مالا يلا ا 0 18 ا هي ل يي

 (لبكوتلاعصدلو) انش لاك االف هيلعو لكون مسنلا صعد قو لعفم ل عفا نمو لو فم نزو ىلع قول ور رادو زر. هنو
 ةنيدملاىلا هذه كةروبكدحأ ارتي يكل ناك - ةناكح ىلاعت لاقعاجالاو ةنلاو ب نأ كن بلو ب ا هب

 ىناثلاف صاخو ماعوهو ةيحضأءا ارق السلاهم .اعلكو وةلاكولا د ل 2000 ا 0

 لاق قالسطلا ىتح تافرمصتلا عاوأ ع جكلعهناقزئاوهفئثنمتعنصاملوةيناوحلوالاو رهاظأأ] ور دوو 5 0
 ناجل ا فا تؤظبلاو 1 فاكر 0 0 اتناو ىفب هيودمهشلاردصلا قون 0فعإل 52-502
 ة

 هنن از 3-3
 ا 1 هوو م 0 17 !دلداذ ل ١ 3 ره 3 3 و3 7

 اذهو ىوتقلاهيلعولاق قاتعالاو تاب 1 قالت: دراعة هنا ةقينح ىأن عو هظفلام قطانلا | نإ رع الكي نكلا ىأ
 ئث لكك لم ةماعهتلاكو تناكنا ليكحولاءايشالا فلاقو ىسوتن !ثيالاوبأ هيقفلاهراتخاامتبدرقأ] دب 2< رين هلال قف
 ةارمالا كالت ا ىقش ىومعلل ءانسشالا ةستاح فو ىهتناتدملا فقوودسعلا قتعو ةحو لا قالطالا || :." ةيوج * 1«لر* لول
 لام ىصولاو بالا لمتف هقلطا لبكوتلا عص هلوةوحلاعربتلا لق نءامه النود ا نع طحاو 7 5 7

 0000000 و ةنوتااتعلا لعد كل هالضإم لك دلكو نا امهلذ 5 ىصلا 0 607 اه

 نذامالا لكوال ل مك واو هسفنلالماع ناك اوم ديس نع ليكولاةلزنمهنابا اواو هسقنب ةكلعهنا 2 2

 حيف لكحوبنا هلزوعالو هفنلهسفنبءرشاس ن ازو<هنافضارقتسالاا أ هيلعدربو مج وا كلوب

 بحال ضرقلا ب ابق لدنلاناههجوو لب زلا فاك ل كومملال هل ناك ليكولا هل ضرقتت اوي لكوول
 ريغلا كام هزال مصب ال ضيللابرعالاو ضقلاب يم اعاد ضرقل ادقعى ًادقعلابضرقّسملاة مز ىئانند

 ءالاو هود 5 نمهنال ىف ريعضلاو انتي هماقم هيف هريغميقي نا هلفدقعلا,تش همكحن الع )افال_دع

 ضارقتسالا ف مالكا لمكول ولا يرخأول تلق ىتمعلا لاق ضومقتإل عج رب ريغلا كإةهنال مصبال 00

 ليكوتلان أف سوب ىأ نعو هنم الذ عنع نال. كولا نوك الورع زال ضرقلا نوكرةلاسرلا جب رخم

 لوقي نانا ةلاسرلا جرخم ضارقتسالا ف مالكلا كولا برخأول لوقو ىن ارتاح ضارقتسالاب

 1 هنمكلذ عنعنا ليكولل نوكءآل ىتح رعأ دلال كلما تئذش فاذك كنمضرقتس نالف كلاىن آر

 صارعتسالا ف مالكلا ليكولا يرخأول هلوقو رضا ا كلانا ف سوى أن ءوا
 نالرع“ اللكلا | تش ذة: ف اذك+ كنمضرقتس نالف كلا ىن 7 ا : نال دارا حرخم

 هنامملستب ناوجاذهوانعش لاو هكلمقفرصتلاب 0 كإمورادعلا اورسعم لوسر زا

 ليكولا ناوهض انوا ليكوتلاة ع مدععنع ب ءاوجانلو ضارقةسالاب لكحولازوحال

 تو

 ريتال



 لا تمسح

 ىنعلاب نونه المينأ يصلاوأ| ظ

 م

 (جاةيناثلاىفد#دنءوهلوق) رح لو الادهم الا راكنا مقل نيم لسا لاا
 موهسفنأب اورمضح مهناكر اصفءاضقلا سلحم ىلا ء-ممداهش لقن ىقلوصالاماقماوماقعو رفلا نال
 ىضذاسقلا سامري غ قةداهشل ودالا نمدوجو لانا فسو: ىنأو ةفش- ىنالو اوعجر من او دهمشف
 مهتداهش لقن ىفمهبانمنويئان عورغلا نا لوقنالو قالتالا هس نوكنال هساحرغ قةداوشلاو

 هيلا ىعدملامهاعدا ذاءادالا مولع ناك هداهشلاءا دانعم هوعنمولداهشالا دعب مهنافءاضقلا سلموا

 لص يلب زاواستام لع نودوش مبتكر لاهم كاد نات "فيلر الا نذتناناناك ل
 ل.محتامهدنعو دع دبنع ليكوتو ةماناتداوشلا ىلع داهشالا نا ىلع ىن ىنيم فالخلا نا يلد زلامالكن م ما

 سكعلاهراوص لمحت هدنعوام_هدنع ليكوتو هيانا هنأ ن نم ىودتاو دس ه1 ركل |ىنأاح

 ىهو ىذاقلا ساد ةدووملا هدأ يشلاب لصح فالتالان الل وصالا نود (طقف عورفلا نع هلوق)

 اذاس.ملاو رشامملا | فرعدقو هح ونمفاةللنومسسمل وصالاو هحو لك نمةرشابم عورفلا نم
 (حمارامخ هيلع دورمشلا دهمدنعو هلوق) ىجلب زرشامملا لع نامذلا ناك ناندعتمامهو اععَجا

 ناثمح نملودالاةداهشن وم-مت ”داهش نباع ىذاقلا نا ثمح نم م عورفلاةداهش عقوءاضقلا نال

 مهداه ىت-هجنال درفنملاك قد رف لك لعحب لب نيعضتلا فام منبب عمدمالو مهنعنو.ئانعورفلا
 ىدأق , رذ ىأ ٌلوصالاةداهشىل 1ع ءعورف 0

 دثنمح عورف || اده ىلعف تلو ىسدقملالاق ىج ارز  هنانح ع نءءالكحنزال محا ىلع

 اودهشو نيقك#رمع مدنا اولعاذاالا اونمضنال نا ىتش  ناكف لوصالا لاح م 5

 رمل نال ع الف ماع تاوعج رف لودالا ع جر مثممتداسه شاول اولقذفا <: لا ذاامأ اوعجرمث

 مهنال لوصاللاعمتانعج راولا ناو نوعي كلذ ىلع" انباوعحر و ليمحتلامدعناوفرتع انا لاق. نا

 مسملا نمىضمامنالممتداهش محن ادعب ىأ (ماتفتاءالوهاوق) ىوج الفانواج ا .عاوعجر

 هلوق) قع رد لعاو دهشاغاواوعجربلم-منال ةمارغمهمزاب الو مفوقب ضقتنال
 ةداهشلل لاعاةيكرتلا ناهلو ناصح الا دومشكر اصف ارغ>:دوهشلا ىلع ىنثأ هنال (نمكب الامهدنعو

 ضحم طرشهنال ناصحال ادو ه5 فال ةلعلاّلع نعم فراصخ ةيكرتلابالا اهب لمعت ال ىضاقلاذا
 ناعضالفامذ تأطخأ كّرملا لاقاذاامأ مهانيكر كلذ عموديع مهنأ انلعوااندمعت اولاقاذا اهف ىالخاو
 فامع (امرمثلاو هلوق) شوشسمرنو فل فنصملامالك ىنف (ما ناصحالادوهشال هلوق) رداعاجا

 سي أَ ةملقعالب هملع د ابو وف دول طرش نا صحالاذاصاخ ىلع ماع فطعناصحال ا ىلع

 ىلع نامضلاو ضر وفتلادو هش ىلع ناعضالف بسلا لمد دلعي سدلام طرمدلانمدار أوءاضفا الو

 هيلا ضفعالو كلا رثوكسدأو هيلع ففوتنامنيءلوصالا دنع طرشلاو لاقرسح عاسقيالادوهش

 دوجولا سلو محا ىلع لدامةمالعلاو ريئاتالب ؟- 21 لا ىتفا اره يلا عا رولات
 فاض , امنا فلملاو تنس ااوهنمعلا نال قيلعتلاىأ نع !ادوهش ىلع ن اعلاف هلوق) هشلعافت و: ةم|

 نقر فلاةداهشي لصح فلل نال ( نية: رغلا ىلعرفز للاقو هلوق) ىنبع طرشلا نود تدل تدثأ نم
 ناكطرششلاب قل عتلاو زل" أن يذلا مهو قاتعالابلصحانغ !فلتناذاةلعلادوهش معلا دو هم انا 5 اعمج

 (خياشملا فدل هلوق) دردو ىلي ز مسن ملا لاو _لاال هتلعىلا فلتلا فيضأ طرمشل دوج و دنعف اعنام

 يت اح 0 5
 0 0 6 ا

 : 1 ا ا

5 
 قر ا



 (نمعملا هت نمثلاثلاءزلا) م

 0 طوقسلا ف مث ىلع ناك امه.لعاركحا امنا ةعتاافالاو ى جنم (رهلافصنانعم هلو

 قف ”رولامر ءهبرمدعاعحر مث لوخدلا لف هبادم ةيلاكتوملا دعبام لهث3 هقلط أاهحوزن اا وأ فو

 اع> ر مث لومحدلا لبق هنامسىفاهقلط ام هنأ هيو مد. أد. وشو 272 داع هكا ا

 سلا,

 ث.<توملاادكحؤهناكرهمانالثاريملاو رهلا م هتذأر الا :هضومفةدا مثلا نال ةثرو الانعتمل
 ل.ةةدحاواسهقلط هنا نارخ اوانالماهةلط هناا مثولو قاككل | نع لي زمارملا اذكوا طةسعطقسال
 هلوت) هحرشو ربونت ةظلغلا ةرعلأرب الثالت اود لسرمملا مضت نامت ارعحر ةلوجرلا

 0 الايدك" اترهملانال(ةطولادع انهن

 كل رونتلا ف 5ك هول اوا عطول ادع لاقولو

 قش الواي نان جدد ١ هام ا قوه م34 - ثاثلان | . 2

 ناودوهشل |ىلعمتمت دروه 00 داع عوار الو 1 هالولاو ل

 مونت نأ, اسرتعت نانهذي دالمتسالا فو كلذ هل ناك ب تاكملا ع
 اذفلاءقدصتوام-ملا هءلعام ىَدٌو يح
 اودوهدل نيك ه.دءعىلوم اراتخ

 للقب هحزشورب ونتابتع# ةدقب انمكو 2 ا نانا منام اهعسمزاحوادل أوهند

 نادهاشلا قدصتو ىأ ةمنثت ||ةمالع قدصت ظفلد قولي نادر ادعلا ى> ىلضفلاب قدصتو هلودوةدابز

 نعكو ههشلن ىف ىعسو هما ىلوملا توع ىق ةعوريردتب ادهش ىذل ادمعلا ىوسلامىلولل نكي1ولو لضفلاب

 نيدداشلا ىلع هئرولاهرعج رب نيثلثلا ن ءادتعلا : ازرع ناودنعلا ىل ع -هراعح ربو ةوقلا ن كل نادهاسنلا

 درعلا نم ىبأن زلا» هرك ذامنا اعديو ل لاقطملان 9 :ركرمس أ اذا تعب دنعلا ا جربو

 |غادلإ نمتلعانوهسرسأ اذا هم .اعدر ناعج 7 واريدمهتمت عرج رات اهنا ارسسعمن اكاذاأ

 ناكو هّتهذ فصنارب دم هد 3 ناىوت ةلان نااتمذقو طوسملا | قهب حمدموهو طع ناسب

 قاتعالا ناع2 فال كلملا فال نانآع هديل سن رراوم (ةوقل اانعضهلوق 3 05

 لوديبال علان ال قدعلانهملع ادهش ىذللءالولاو همحاص كلمداسف هنممزإ ناو هك امالا فلتر هنال
 لامع سلصاصقلانالانم طوفعلابادهثولو (هيدلا صاصقل اى قوهلود) ىلب زنامضلا|ذهبامهلا ١

 ردعلاىفاك اهنوداموُف سفنلا فص اصقلا ناكاذاامل ريشلءا افمشسالادعد ل اقول )ل ل رد

 ثالث ىفا هلام نوكتنيدهاشلا ىلع ىتلاةيدلان ا جاهولا جيارسلا فو (ةيدلاانع هوة )ىلو ناكل
 لاقو هلوق) رحب هناثرب ا ادا وتلا ئالراتكنأ ثاربملا نامرحالوام لع ةزاف كححالو نين

 ١ عطقب كاحناو ىلولا ن *ىر اتحالا لعفل اناانلودركم كرا صقهلمقلا 5-5 اهمال (ناصتت ةءىفاشلا )ا

 مدعل ةقيقح لتقلا هنمدجو فد 1 ما و قرابسلاةلالدك ب دنا ىلا ةيسقلا

 اهبطقس صاصقتلاو ةبمشنوك نا هلاوحا لقأ نالوهركملا فالضءاحمنالا مدعل حالو ةرشاملا
 ىلولافامح هلّتقي دوهشملااحوأ امهعملولاعج 3 اول ا علب هزةرمشلا عم بحيلا لا نالةيدلا نود
 ىأدنعهيحاص ىلععبجرب ربال نهضاه_مأو نيدهاشلا نوضءاشناو يدل اىلولا نع ءاشن راما
 11 عام اللول لعامح ربناامهلف نيدهاشلا م2 ناوىلولان رض ناايهنتع دكر ةقش>

 فاتملاو يح هملعدوهشملا مهفالتالاونمضدوهشلا نا ماماللو اهءامهقحلاعهماعن اء ريفةداهشلا

 هءاعاو-هعودر ىلع اوقفت او عج ربالف فالن الأ الاخ نعذ هنافىلولاكهريغ ىلع هبدس نعاس عجر مال

 هلوذ) ىل.زءاضقلا سلم قمينماهرودصل مهتداوشىلا فاضعفاتل نال (اونهذ هلوق) أ طخ

 ربو هوداهشالاوهوالصأ بيسل 3 امهنال ىنبععورفلادهشن ملمذو ةبىأ (عورفلا دهن لد

 ليمحتلامهراكنال ءاضقلا لق كلذاولاق اذاام فال هءءاضقل الطسالف تذكلاو قدصال لم

 اهنعانعراولاةولاذك (انطأغو هلوق)ءاضقل ادع: اوعجر نادلوقب حراك لاراشأ هملاو ىانز طرشوهوا
 : مهعوجرب هلوقبحلا عرفلا دهشن لب هلوق فنصملا ل ديو وردمهءوجر مدعل عورفل االو مهكقالت !مدعل

 307 ل 10301 عسل هج ومع اهو عج تام و يح جوع سمسم وم مسج نو ممم مع صج
 ناح)



 | لبحر دهشولو ىف: دار دهاجتلا نض | ركع ىه لب ةدهاش ديلا تسد لةدحاولا نالدأ ارملا نو دا ءيبلع نامذلاف 0

 نورلعو ناس | هم اعود دعو يصل ايدل لعو فصن لال رلا لعامهدنجفاو اوعجر مث هول 1 تالثو |

 مانا“ اميمأ ءهدنءودأر ا نارام هد عمك فم اهلا و لح رولو سام الا هنالث /

 0 اعاد مثولامهنال هردمق (حاكتب هلوق) هأرجأو لجر ع حر وأو ىأت ًارماو لحرولو هلود هةورافغلا :

 رحارع ةكوا ناك ال 8 ره اوهو الاما_لعا فات أ امهمنالافءانهكءاضقلادعاعجر مثهضعن وار ما صمد :

 هموظ: :1| نو ناصقتلا ناش ل 1 ارم ن نملقأب ادوشولاذكو خا اهلتمرهمرد# 6 نيدو 5

 ىقدئعملا اوهونانتعدب الاهحرشو هنا دفا قو فسو ىنالانالدت امه دنع صقتن ام نان جدن ١ اهحرشو :

 لا قا سنسلا ل و 5 لد ذأ هلوقل لكمال يرسل اراب نعت اعاو اناصقن 1

 تضعو ىأ (عئاب ارايخهمفواهلوق) ىلوا ناكل دازو 00 ءصقنامهارمثلا ع ءلاق انهضو 6

 ٌ ةدملا هدم وَ ارا .ةحخاهزتاحأ اذااماع.لاوهو قلأسس سل بحس | ىلاهطوقسد_ نع ؟جل ادانتسال هدملا

 ناو ا مىامزلان ءقاساممسفلان ءاثكشم هنوك عمرا تاتش كانش نامغا

 دح أ ءاش ناوالاحهتعق دوهشلا ن ا ناحل أ هتهقو ةنس ىلا نيقلأب عيبلاب عئامل ا ىلع ادهشوأو :

 ن.لاناوعحر دوهشلار انا نا نيتقملا نار 2 رخ ”الائرنراتخااماناودنسىلا ن هلا ىرت-كملا

 0 دال ناكفد داق: :لادنعهداوزب عسب كا ل سا اذفو كلملا لاو زوهو ا

 روت ولا طولا ل 3 هلوق )ىايزكلد نم هاردح هاقوةنق م هد: انذاك نوكيف س 1 ءهمالك | ل 1

 مال ( نك ب.ءءالنمىلع)

 0 ذلاعجر ناو نرثك ناو نيثلثل ل تل نوف دازمال ن :هدا ارفنادنعو طالتخالاد دع دحاو نبا

 اوعجر متو هارخاو هَنال .-ردهش ناد هدحو حرا عم .راذأ اذكواتافتافصتلا» نيماعناك ل جرلا نود

 نود :اعاوهلث ”امملا ىعدتساا نيمتلاذا فالتالا ك:غه قريع صبا ناحل < بهذملا ا

 كدا د 15 ن5لاذا هيدومشلا نا لصالاراضف لمار طخ هنأ ناةرورمضل كاقلابموقتتو 1

 نك نافالام ناك ناو فاشل فالح اند: ءدورشلا نع هظالا عبر م صاصقلان ءوفعلاب. اديتنأب
 ةداب لا نع: و ضوءلاردق نم اله دعب ال صوعت ناوم- ماعن امثالف ادعي ضوعب فالتالا |

 ةدانزلاىا(اهانمش هلوق) فالتا الكل, اقي ضوعب فالتالانال (انهذ: هلو ة) ضوعلا نءاهولخل |
 نامذالهسكع قو )م 9 رملاتعدااذا اعف هلوق) ضوعالب هد ازلاردق جوزلا ىلعافلتأ امهتال ور ٌ

 لا نمط لواوق) ىوح لقوا هنمرثك ناك, نكيلوا كلاب يمردق ىعمملاناكءاوساةلطمأ|
0 

 نت داهشاا ٠ نءاعجرمتنيدر ةغةمامبءادهش نات نع ملا ضف مهاد هشولا مهخال طقق عمل انمل-.ق

 ل .>و علا ا 0 1ْ

 نوذ : وهو لعفل |نالعاو ضوعالب هيلعدأ فات امال ص نام ىأ (نان جد :نئنخ هلوق) ىلبزو

 انوار ةالا ةء.صن هيلثتلا ةمالعن نءادر ىو العب تكىتلا ةخه-الا ىف ةونا هذ حراشلالوق ٌ

 : هدمع يدب عيأسم .لا عاده نأب (انرتشمىدملا ناك اذا اذه هلوق) هلعاف انامحسساا ملام ىتمللءفلاو لاق ْ

 انك : 1 رثك اوأ هتعق لع ناكولو ضوعربغب قالتاهنالدياملاانمكا ءجرم نينئاقىواس وهو هناسع

 ىأنا يصد :الفاعتاب ناك اذااماراشل !لوقف اذه ىلءو صقنامالدارام نانعدد ءأ ارخلا كلنرتك

 ربوذحا

 نءاعجر تاه ىطقف هلراخلا رش حبسا هيلعا دهشاذ امهتادار ماو نعمان رمل اقاذكن امعكالف

 | اوبن مد : ىلع تتر وةزاحاوأ من نوديرام 2 هدمتضعااذاالاناصقنلا نائمضال سس :داهلا

 ا لب زمال عئاللر خلا طرمشن عم هذ عخمل ميلا لمق ناقرافغل |مخمقهماعو لضفأاب نوةدصت ةئرتشما ل

 ىضردقف لءف 1ناوةدملا ىف عملا عسب هسفن نعر رضا عفدنم ماثكنم ناكدقو عسيبملانععئابلا
 كولا :ناو امددو مذملا عسل عل شال لوو تول | تيتئاادلف 5 دش هل جد النا تح وق عسبلاب

 | ضو انت ع كك اير قملاكربتعب هنالراسخلا كك فرمصتينا هنكعالف عسب الاركنم ناك عئاملان ال ناز ضيق



 (نيعملا تف نمثلاثلاءزحلا) 1

 هضق .ةاذاالا توجرلا'نادها ثلاهنهالةئالا سعت لوق ىلعو مالسالا مش لوق لعاذه انئشلاق|

 املالاقوهلوق) ىسبتنالوةنملاكىدملا

 بح اص نيعتف ىضمدق كسحلا نال ىعاملا ىلعالو المنال هءلع هاا نكمالو رمشارملا وه ىضاسقلا
 مدلاره أو ةهشلا طقس وهوىلولاهلتةامدعب اوع>راذا مولع صاصقل ابحوبهنا بععلا نمو بسلا

 عجراذاد هاشلا ىلع لاملا ع م-وااضإ | تن تلق ناف ةبمشلاب تدشن هنا عم لكاتب الو مظحا

 ةيانحاذب اهتبالاب حالف در وقعلا ةياهن * صاصقتل | تاق هيانج 4[ ا امهم لو ضاصقلا هنلعاوبجوت لو

 صاصقتلاو ةرعش همف ناكفرش ا ءملارابتءارذعت اذاالارشالا عمربتع.الا ذو روضق هيف بديسدتلاو
 حراشلاز ماذه (حتا ريح ذلاو و مالسالا عش طوسه ىو هلوق) ىندعل اذان اعد نود ديدلا طقسا

 انيدناك اذا هناا نبع هيدو4ملا ناكن | هلوقبهددسقت نمدرغتساو راصتخالاهجو ىلعا كيما ل
 ننأق :رقاميخالامهمالاك لقت ىف ةلحأ راش ل!ناىوحادسلا ىوعدف ضل الق 2

 نيعلا ىعدملاض.ق هلوق) رهاظوه[5َه ةلسعريغ كلذ د. فالامهتع م راش | هلع أمو نيدلاو ن نيسعلا

 طرتشد نيدلا قو هماع عاملا نو داب. هةرصتز اوج لم ءاديءاضقلادر دع ىدملا كل مى انشر (الوا

 نع لب هعوجر فرص: لدهاش ثلا نيمضت نا لعاو هنو دب ه- _.اعدوومشملا كلم نعبر الذ ا ضدقلا

 ىضقملا ماقأ ف لال اذحخأو كلذ, ىذاسقلا ىتقو مهردفأ !أهملعهل نااودهشولمميذكروهظاضأ
 طقس , نامضلا نا لعامثىسنا ركلاقورف نعرحدوهشسلا نع: ءاضقلا لمقةءاربلا ىلع ةنيملا هلع
 قتلابرقأ ئدصلاةق امهنمشيفانلاامبلاهدر قالطلابر ةأ مثرهملا فصن امهنه2 لالا ءام ا آب امتع
 بهاولا عجر عدارلاامبلااهدر هيلعدوهشلل هلدو ملا مهو م نيعلا هعقامهتمد ثلاثل المول ا اهدر

 | فالخ ناسمذلا در هيلع ىضقملا هئرو سماسخلا نامل درب ندهاسشملا ن هكامدعب ءاسضقد هتمسهىق 3

 ع ل اءملادو>و عم مسدرشلل ةريعال هنال (نانمغ ال ىفاش

 اعد رمت اقم م رغلا تام نويدلا ن ,مهأربا هنا ىلعا دهشاهتعهبفو ةساتعلا ن كا :ارح ةارتتاولا

 موقباههئم لك ةداهشنذا (فصنلا ن نعمك هلوق) ىرتا سالف الان هملعام ىوت هنال تلاطال انمضل

 همق قمتملامن اسهذ عمحارلا لع سحبت فصلا ىف هد | مت ةداهشلا ىلءام- هدحأ ءاقسفة- 2 |فصن

 | ناصتلا ضب ىلع ذ ةعنمال لوحلاءادتباك لعل اا ايلا تشال نازودع و فصنلاوهنو هما
 دنعو قحلا لك هتداهشب قيس نمىتبهنال (اًتيش عجارلا نمغنإ هلوق) ر ردهضعت*اةيبادقعنم قسو
 حسجأرلا ن نمكال ن ايش لاقالو (فصنلاا تتءلوق) ىيعلاملاث لا عجارلا نم مك هثالثلا

 (ُ ,عومتا ىلا فاضهفاتا الوةنانالهعو + رباثدش نع: ملا دو نم» ةاملاىلااق اضمناكفلنل!ناللّوالا

 نمالائ.مذاهرثأر هظرنآ عجر الف نيدهاشلا اعاقر , وهو عدا هرث أرهظ :1لوالا عوج ردزعهناالا

 نمعبرلاتنمخهلوق) ىجايزرخ الا نعىلوأبامهدحأ سيل ذا فصنلا ن امرغم ىلا فصنب موقد

 ناقهلود) ىرع عاجالاب اذهو فصنل ابد دحو ل>رئاذ 3 ارهاق اد لج رءاقبب عابرالا ةثالن ”ءاقمل (لاملا

 |عجر رف نانأ 0 ردهشولا ذه ىلعو تلا فصن ىتب لحرلا+ ا (فصنلااةنمذ امج ل
 امهءلعئثالف ناتارعا عج رناو فصنلا امهءاعف نالدر عج رناوانال' اعد رلااموملعف هأرماو لجر

 لح رئاوهو قا لكح هيداهشب قس م قدهنال نونلارر دس )ن توا ىلي ز رهاظوهو

 قس ةأرملاو لحرلا“ 0 :.عمصنلاءازح اهنا نعد هئالغلا دنعو ناتأ 0

 بتك ىلا ةضطشلا ىف عقو (لجرلا ىأدهل اوق) ىت ايرةأرلانعب 00 4 عابرأ ةثال
 ناو نهال (فصنخ / ةوسنلا ىلعو هلوق ) نو راو لوا ذولفلا نو ركون اج اع

 دهشاذا كراصف داو لبر ماقم ناموةدنمتأ ارهالك ناماماللود حاول حر ماقمالان عمال ربك

 مزابال نهدارفنادنع نهترثكمدادّمعالا مد عوام |دس نأ جزم اعنامذل ان َّك كف او حر م لاحر ةسكلذي

 ملك منامو#ب تار فيه لا لكمما ئرتالأ نامل عم عامتجال دنع نهر ثكردادةعالا مدعهنم
 كي

 نا



 م (نكبمال:هىلع)

 | نامضالف (الامهيدوهمثملا ن اكو هلوق) ىلب زطقفريزعتاا هلقو (ءاضتقلا دعب هإوق رحت هنم]

 | اهلثمرأ ن نه لق انا متراحابرحأ سللرسؤملا ىلءادهشرادةعفنمو لودلا دع حاكتل | هعفتم نعاع>رول ا

 أ هراتمخاك ةلغلارادو متبلاو فقولا ةعفنم قانمت» نا تشم هنا ىمدقتملا ن ,ءىوملا لقن نكاركاع رم ا

 أ اذاك ىتءمالةروص فالتاضوعب هنال (هلدعي ضوعرب هلوق) ىبتنااهفلتمن امض نمنووخأتملا |

 1 مكحلاو ىسلا هنال فالتالار لق ىلع بج اولار دقو فال لاكن اك<ف هعقلا لك ع- مدل ءاع ادهش 0

 || ساح احم نم ةدامشلا هب صتختاع ص تخف ةدارمشال حف دزال (ضاقدنعالا هلوق) 5 اردقرردقتر ١

 ارغدتا ء-رام_ مان هند 8 ممدا,مشل هم ءاعىذقملا ماقأواف عد ري 11 ا

 | د:ءاعحرام مارق ًااذاام فالخت الطاباعوج ردا هنال نافا<الو هتندب لقتال هيتمع بلطوأ ىضاقلا |

 لاح اق امهنهاعوحر لع هيامهرار ة|نال لطان حوح رب ءارقأ ناوامهرار امد: ثحىذاقلاريغ :

 || عت دا هنال هتندب لبق ثمح ل 0 اورام اة لا ماقأ اذاامفالخو ا

 أ اذه نهددالو ناهضلادامملع ىذة ىضاقلانانمدمقر لو انحش لاق ىنععلا هعتو ىلب زاكتاعوخر |

 |( اءاضقلا هيلع ىعدملا عدم ذوو لاق نمتفملاةنازن نعريلا ىف ةادمقلا |
 ال .(ضقلهلود) هر اضقلا لاصت اال ناش هو دريصا الو عدد ال عوج رااذا ذإهم .اعفاخحالو | أ

 : نع قرف :عدح | ىلع ام شافات ,ملامسممالد مدخلا ل الاموءاع ناس ذالو ضقت ماه

 1 0 ورا نر حام وأ ةداهشلا نعءاعجرولامنمب : هلمشو عوحرإ ادع ةداجشلاب ءاضقلا |

 كد اشلانانذ | ءمنيلو طفلا عماح نع :ردم لصالار صضة.1دلولاودأ افا ا

 قادودحوأ ادرعده أش اروهط ا احا ) ضقت 1هدعاو هأوق)

 اطخأ اذا مكحاجلانارع 4 1دووُدلاَن 2 هالو اضف وهي دلا مولودا امدرب و ل طسءاضقلا نا فدق

 |(مافنتأ اي ىوج مولعملاو ألوهدت انملاب ضعتن 1 هلو ةو هحرشورب ونت هل ىضقملا ىلع مرغلاف ا

 هيلا حلا فاضيق ا أبدعت مهم بمر سلا لا ناك-ةمهتهجن هام د 20 ل فات هلع ناكناو ىضاقلاءاضقو 1

 ا راس رطلا ةعراق ىلءرمملار ةحق[كتدستل اىلاىأ

 | عادا ىذاقلاىواع دع] !|ةدمقع رشق سرفلانالاقرزعولز رعلا قم سو ماب عنتماول ى>امهتلا دع

 |١ عنتماىت ا لا كلا م هنا هلا سورمال هل حضن او هيلع ىعدماو ىعدملا مالكم دنع :

 / ةياقولا ستى هل.ةفالئالامدعل (لاملاىدلا ضقاذاهلوق) ىوجرغكحج السم كلذنم
 ْ كس هلا فعمتىفنصملانا 1 ىرج ؟حلا دعب ناكناو هلة ناضل مدعملاريش ضيقا, ديبق» لاو ْ

 ١١ ةصالخللاعمت ضيقلابد نق” الد نامذلاقلطا عسا بحاصو ىمخرملل اعمتةبادهلا تحاصلاملاضش

 10 ةدح نأ لوق هنأ ةصالخلا ف 0 هيلعىرحاذ 0 و ىوتفلا ه .اعو نيةفمل ةناؤنو دب زازملاو

 | دوهمثملااهضنق هت مآ :كاعحرم نيعب ادهش اقف نيعلاو و نيدل نيد طاف قرفو امفوقوهورخ الا

 ا 4 لانو املشه ردو رمثملا ناكن أ لم ابردقم فالثالا نامضو فالثا ناهض عوجرلاناسعتنال الم ادإ ا

 امين ,مالاونعك ضرقل ادعت ناو ن نونعذد * ال صمغ ال اعرف انيدهردوهشملان اك ناوأم مع نكن1 نا

 ْ ىببت !ةلداعلل اقم 0 ه.ةدعالا امهتمىفوتس الو كلة لثمامهتمدف تدك ايد هم ا |

 || ندهاشلا نيعمت ل ادئاع عاجلا اذهو نعل شلالوق نمةراشالا الا مساق رحمالسالا ه5 لوق اذهوا
 ْ 10 !|نالمهدنع ضنقلا لبق هنمد؛راقعلاكلذكو نيو كوق) سالك قايسةملءلدي هطرشملاال |
 || هوقو ىل ز هيف هققدت مدعل سوي ىأو دفن ى أد نع بصغلا فالذي روزلاةداهمش فالثالاب نع

 ل راععلا ىقضدقلاط ارتشا معد في ىلبزلامالكر ”رهاظ لاعب نا قن هسحاصو ةفدح ىأدنعىأ مدنعأ

 3 اًذهو تدان قالا لب كانك نع دلو فاللخرم ع ع نمءاضقلادع عجرازادهاذلا ىلءن اعل! بو جول ١
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 نأمل ابن أ مضستلا هلع لدنو 0 درعلا دحوهو نمعبرأ ىلا غشا |ةلالدب ةسانسدلا |

 ناكناو يرشو قمل اهنا لاقوام وقري دتل امك ىف 0 ا ةورصلا لاق ْ
 ل ناكحجن 3 هرظانملاف هلوق ىلا اوع>رودارتحالا ىف هلاوغوسو ىوتةلاق ةماعلا» -ازهنكلام ءدأت

 ءاغلخنا ع ا ا اللا كح نال ااهعَأَن 5 ااهلهق وى 3 سهل
 3 هز هرورضوم وذايق مو مرض دج وهو نولا» مهن اروهم نو ا : 8 8 ادلع هدملق ن 5 م مدعج ٠ ب 1 كف || 8 نا ' كبير 2و . 0

 اا ةنلالبترش نات :لاهلقت ىربالوهو ىباتدنا عم حرش لعفب مامالا تحا فيك لاق ها تعام 1 0 : 0-0 ١

 0 ىأرملاهتبونروهاظ قع جربو (ماتانولو هلوق) ناكام ىلعىأ ( رارصالاهلوق) ىقاكلا نعإ] هير بير ا 5
 -2/ م 2 و 3
 ماطب ردي يالا ضعبدنجو هلا ةيونلا ىفهلاح فرحت نوكسف هيل اهدرواهوبقذا مناف ىخاقلا 1 3952 0

 الدع ناكولام مف و هةاامأ (مصالاف د هيد أهم 2لمقت هلوق) ناهرمأا نءةملال مرش هفصنب ن نيرخ 1 و 5 كار. عمرا

 ا ل دارا [هاق اننا ارو ىّتفب هبو فسول ىأ ن نءةباوروهواروتسموأ : 0 0
 ا ا 0 00-6
 3 هيداهت ليقتالارو: وأ الد_عناكن او قسفلا ل اوزل لست ةحالصرهظو تأت اذافه_ةسفةلطانلا 0 تن .١ مطل
 : ا . ةهتلاو تلات ابن مهنال (ةنيدلابكلذ هفر «مىلا قد رطال هلوق) ىننعد ةعنال هلا دعنالادنا | ا هي 0 3

 نافل زريزعتلاو نامغلا نم همحوم هماع بحبو هزارقا لمق.ف هسفن ىلءهرارقاىفةمهتالو تاش الأ : رمكعف نر تلال (
 1 ا م6 0 "هنن

 هيلع ىدملانادرخملاحرحلا ىلعةداهشلا ىضاقلا عمسنالو فنصملا لوق ىلع مالكحل ادنع قيستلف 1 ب 6-5 ا

 - ىذلا ىلام نمةريشعلا مهاطعاو ةدايشلا«ادالمهاردةرشت دولا ا |ىعدملاناةشملا ماقأ اذا 0 كوز لو
 - َّظ يي

 1 ى>رو زدوهش موك داهشلاد را هبلع ىعدملا هدب َل وش نمم نادال تلق ليقتدد اد ريشا بلطو هدب ىف نم < ن 7 0 / 3

 1 ةمجتلهتداهم تدروأ ا طخاوأ كلو وول رااذاك“ (الل .ةهنوديامأ هلوق) رب زع «ةلاو_ومزاد 0 ١ ا ل بدل 0/7 0
 ا [ ١

1 
 أ ىللز رد ”راهعشلا نيدو ا ةدابمشلاو ىوعدل ان 48 ااخنوأ هاني 7 لإ 6

 طش تش شنت تلفن ا طفش: تناك شد د
2 > 6 

 0 ظ 00000 (ةدامعلا ةانمو راب:
 2 هام“ 2 0 در 0 6 1

 اهنع ءعو>ر اذا هلو“ ( ا اتا عرصتلا ااه ناحالط صاو باهذأ |ضمقن هغللا قعوح رلا نس 0 ل

 روزلاةداهشل بدس عوجراناال ةداهشلا ن ءعودرلا بسروزلا هداه نا همف (روزل ا ةداهمث بامسأ نم ا 5 5 53 6 6

 0 1 قاطعا ةانمد درذ مع عوجر |ةداههشلانال (اىئشإ ناكو هلوق) ىوج "ناو : 3 ا
 1-5 هزل - 000

 : ىنعب (عااشب ا.مناك اهنع يسرا ااوق) اغلا نسال سنار لوضدك ظل هاا 0 0

 ١ رهاظلان اكو لالقتسالاب 00000000 هت جردنمرع هع هارت مق ئذ لا ناسمو ١ 5 اح 1 5 /
 بند نع ةبو“ :اةدا اراهددسو (منان كرهل مهلوق) ا هيقلالاءامناك ان عوج ناالا لوقت نا مدور فايع مالو

 -0/ 5 ها كا

 اهراكناو قداهمش ف تءذكو أه. تدهشاسع تء>ر هلم (روزب تدهش هلوق) ىوجاروزةداهشلا| 0 / تاير 057
 ءريغدتع .و>رلا مد: الف ا عر نيدفملا هيا نعر اعوجر نوال | 4

 و ات هيب م 1

 اذه (ريزعتلا بوو هإ و3 رغد اذا هفالعتسا مدعو هعوجر ىلعةندبلا عوجر مد- -عهندناقو 3 عفو 0
 'ناكاجرءاضمالادعبولوه دعب وأ» ءاضقلا لبق ناكتاوس مهنم فضلا دحلا بيعت اهمفامأ انزل ةداومريغف ْ هكر 2-3

 نعولنجالو متفلا ومد عبو ءاضةلا ل. هنوكنيبريزعتلا بوجو ىف قرفالو مجرلا فرفزلاقالعناداجوأ ْ 9 تيا دهر

 لعرب زعت الو هم ةالسن |ناكناةلعلاوروجتلاو هدمعت نارو نادم ن نعةيون هناقرهاظ عو>رانالر ا ا 0

 نوك زاوحو نا فالتادصةل نوكدق هعوجر نانر هلا ىقهمف ةثح واسوي عفترا بنذ ىلعالو ةيوتلا

 فالثا هنا هله ن نظ دقفهدعنامأو هانا ا صا كلر ذاملاللا ورع هلءدورمملا

 سفنلا ان! لانات عادم (نامتلاو هلوق) ىوج همار لاب هلامل قالت هنا عم هل دوومثملا ىفع

 تامناودائادعال- - دل لاوس رنا ئيدلا مب اعب ان دا ىلا ا الالاو
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 الث مبةرضح ع مأمإ ءثداسحلا هدهممهتداهش ىلع نودهش' عورفلاءاحمت اواغوأ اونامو ةيدات ا هذه ىلع ةداهشان!اماولأق ميا هلكسكلا ىنعمو
 0 تنال ىلعنيل -رةداوعش ىلع) عرفلا ادهاش ى نأ كلر قاكلا |١ كاذك او رك تن .1ناو عورفلا ةداهغ ىلا

 9 | (الاقوةأرما) ل 1 فا طسلا 217 تا 11 دحدل ىأ مخ امتافر ءبامهتا) مم (نكسانءلع) لصالاادهان أ (اناربخ )عرفلاادهاشىأ (الاقو) مهرد (فلأ
 (ىدإل لقال مه 0 ىشاردن)

 نالؤ تاب ةيالق ىلع قا تدن دق

 ممْنده اهلا نذههداوش همالفلا

 (اهنا)نيرخأ أ (نيدعاش تاك

 نال ف تدل (ةنالك) ار ا دهحأ

 ىلا ىذاقلا اك اد و) ةينالفلا
 ىضاقلا باّكدرواذا ىأ (ىذاقلا
 نالف ىدب ند هش همفو ىذاقلاىلا

 نالق ىلءنالف ن,نالفل نا نالد نأ

 نال-راكلذركت أولاملان ءاذك |
 نوكالف نالف نينالفوه 8
 هيلعدت ىذاغل ىلا ىذاقلا 1

 نالف تدل ةهنانارخ ؟دهشبلام

 ىأ (امهيف) ن اع غلا ىأ (الاقواو)

 ىذداقلاد وةداهشلا لعةداهشلاق

 ةيعمتلا نالف تي ةنالق ىذاقلا ىلا

 لا 5 نتمق هلع ىوحو مصاالداهتلا ن ءعرغلاو لصالا ىهن

 أ لوصالا ناداومثالا لطم لوقي نا نود ىض ال هلوةرهاظورجلا ىف اةعورفلا ةدابش ىضقال ءاضقلا

 | تاقاوتكسف اولئسولاما (ةداهشانلاماولاقمهن السلا ىنعمو هلوق) مهتدأوش ىذت كلذ دعباوباغول |
 | نالرص نككامىمقا,مالعألاداهثالاق ارش هناىلارعشت (ماةنالق ىلع هلوق) ةصاللا نءرد

 | تققحدق همسنلابةقرعملا ىلع: داهشلا نال (حماىدلل لبق هلوذ) ءابضقلا سلك داهشالا ش
 نسال ءاذهفةسنلاكلتباهغي د رعت نم دنالف اهريغاهلعلفةرضاحلا 0

 داود دا 3 1 كاوتهشودود تش عل دب ةداب.شلااوامحت اذا هريظنو ر رد مهريغ اه ةرصاقةدأ وش

 .ةروك كملادودحلا ن اهبل ع ىعدملا ركن اذا كلذكر وهلعىعدملادب فدودجملانا ىلع ن ادهش نيونآن م
 / لاقوماعداو مسالا ذبل جرءاغ اذكىنالفل !!نالف نينالغا هلع ارقأولو هدب قامدودد ةداييثلاق 5

 ,نيدهاش تاهمهلوق) ةيرازبلان ءرح لاملابهملع ىذَقي الوءاضق قدص كلذ ىف عمم هوحآ الجر هرتدزا

 الاّدداهشلا ىلعةداهُسلا ىتعمقهنال( ىضاقلا 0 هلوق) ريوزتلا لاقحال ردةرةمولو (ةنالفاجا

 راكن الابد .ةاذك (2الجر ١ كلذركناو هلوق) ر <لقتلاب درفت الوروخوو هتنايدل لل ى ةاقلانإ

 ةسفلا كت نان ادهش ن نيوخا ندهاشب نات الفن اكمال اركتم نكيرول هناهاضتقفرر ردلاو ىتنعلاو يجابزلا
 لاق>االلعما رقمولو كلذ فلكم هن د نمردلاو ةيلالرنرمثلا هلع ىرجو ربل |ىناميفالخو هورؤاعلل

 ةماعل !|ةيسنلا.لصص الوهو فيرعتلانمديالذااهدجوا (اهذه ىلا اهات ىتجاوق] ريوزتلا ||
 ماقمموةيهركد نا ىتحةصاخ اهمالذ نفل اىلاةسنلا فالك مهددع ىصخالذا ةماعم عى .ىلا ةمسنلاو

 رضاحلا ىلا ةراشالا: في رعتلا نال صا او رردىندالا دحلاركذ ماقم م انقذ ىلعالادجما مسا هنالدجل اركذ
 مار طرا الا درسنا وكب اهجوز ىلا اهتسنو فسو»ىنالافالحدحلاركذ نمدنال تءاغلا فو
 0 امش ةثالركذي في رعتلا لوصخ يرسل انالخ ع ةرو نك هج هبا مساوىلوملا ءاودنعلا

 درحما سال باتورعم ناكن او لكلا ن ءةنلال تر شالو اد_-اوام- هله رسال سعال اوفلدحاو

 كارتشالا عافتر او ف :رءلأ لوضح ومان رتعملا ودار تالاك ١ ةكاتاتر وكس دال

 قوفوةل بلا نود ففخقلل نو كج لارورسكل اذ ذفلار هلاةزانع )ع ”ة.ءاختاةل ع ةلاودو هلوق)

 ىدم : اذاق-ا ىلع عم مدنو الا نيتحاز ذموهو ةلمصفلا قوذو نطيل نودلمقو نطيل ا

 حالصالا حاضد |١ ااا طرتش الف ملا ىئامأ هلود)انعشنيشلا حعب (تعشلا نم هلوق) حاصل ايزعم

 ىراخودنو م ةسنلاهلوق) رحب مهباسااو هيضومسمالذ خلا ةلزن ازنع ةعانملاركح مهلا قو

 هداهشف ةمذلا لهاوءانلاو لاحرلاو (خحاارور دهس هنأ رقأولو هلوق) ةماعا توكل (في ردتلل لصتال
 اذكو هطنع ىلشلاهطضاذك ةففتعءاملا خفو نيشلا نوكسوءانلا مضن ( رهشي هلوق) ىنع*اوسوزلا
 هلوق ة)برضلاب ندب (رزعب الو هلوق) ىوج هطتكرب 20 اياذكوعاسه اديدشتن للا ىنبعلا هطمضو ىزغلا
 ريع( «هجودوس الوهلود) اتلطمر رح الو هلوق ىف قالطإلا ناس (لصلوأ هيداوشءاضقلا لصتا

 ءاحاوءاخل اب ههجو متم الو مل الرترمشلا ىف لاق ةلمسهملاءاحلاو ةمملا ءاخانوهو ديل امهضعت

 لعش [كةرشن : ىلعوأ اك اروا ايشامنوكبن ان م معا هناوعا عم هنعدو (حا هثع بف هلوق 3 حفلا ناك

 ههجو ميسو نيعير أر وزلا دهاشش برمض نع هلا ىذر رن ال (سحدو رض الاقو هلوق) رحمن الا

 لعلو#ةرع نءدرو امو هن ىفدكسق رب «عشنلاب لصحراحزنالا نالو هبرض الودر مش ناك احيرمثنادلو

 جنو هج رن جو ع و يح

 ند ل سرح

 ها خالل
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 م ا 'ىح) ةداهسلا هده(زتل

 ة هلق ةلاوهو (اهدخأ ىلا

 تعشلان م اهقوفامملا ةمسنلاب
 مهلا ىف امان رع !|فاذه لقاهوخو
 اندالد فلق ولع ءاكذ َط رتش الق

 ىلاو ةماعةيسا ةناغرقمىلا ة.سنلا

 مامالا لاقو ةمصاخ ةمسن دنحز والا
 ىراخ ودنقره“ ىلا هم .فلاىودزيلا

 ىلاةمسنلا ليفو فيرعتلل منال ظ
 كلل إذ ساق رع ملا ةكملا
 لصالا َْق ا حلا

 اروزدهشهنا) نهال (راولد)

 ناللءاو اتلطم (د زعالو رهش
 لص" ااعاجارز زعرو نلادهاش
 وبأ لاقف لصتإلو وأ هيداهشب ءاضقلا

 نرغب الو ةريهشت هرب زرعت هقيشح
 ا ا مر 2 مس 0 كيس ك دجم 72 : نإ هقوس قل هتعرف ههجو دوا الو

 الاقو هنم ن مالا ادا هدر كحافرو ز د- هاشاذ هاند وانا لوي واو «اك امع أ قرصعلاد_ عب قوسريغ ناك ناهموقىلاو اضوسناك
 لائاوهدن عءىضاقلاءار «امر ل2 ىلل_ع س دحلاو ريزعت !اواضر أ امهدتعر ,هدس ل ال سءثركذو ىفاشلا لوقوهو سدح و تارضع 3
 ليدس ب ىلع ممجرناو فالعخالب رزع !همادنلا او ةنو* هلال دس يوتا عا 5



 (نيعملا 3 نمثل اعرخلا) : رد

 ا ىأر ءانتخارعم ةالاوماوق) فاصخلا نع (خياشملا ضمبراتخا لوطالاو هاوق) قأساهف اب رقدنأ :

 ريس نم ةداورلا مل جونأف هريصع هرمصعءالكع هن هفلانتن ءاكر ةعج انأ :!ىورو ريس او لهسأو هد (حتارفعحا

 10 رعلاو لصالازعدتع ةجاعللا هزاوجنال (ماعرشلا الود اهشالو هلوه) نيض اود داقن دا

 نا.1ناوز وح هسفتداهشالاو نمتفملا هنازن نامل ىضاقل اد دعى أ عرفلا» داهش رددلاهضو ايبتألا ا تيب بدر / 5

 تناك اذا لصألا ةينقلا قف كل ذ كح سلو ةثالسثلا قرصحلا فنصملا مالكر هاظورذ_ءلوصالاب نير < 0
 ماهنوأ ةجاحءاضةل تحرخولو لاجر اط طلاخمل ىتلا ى هد امداهش لعد ناامفزوح < ةردذغةأرعا ِ 00 ل 39

 نعرح البلا قامهو امهداهشاروح الريمالاوناطاسلا نا فدصملاءالك لد (هرغسوأ هلو 5( رحب ْ / 4 ل / ور

 عرفلازوح له هيداهش لعدهشافرصملا فاسو. < لصالا دهاث ناكحاذاجارسلا ن ,ءهفوةينقلا | 5 0 2100 0

 5 ىضاقلا نال زوصال ىضالااذ هنذمىفاسوس ناك اذااهب يلا ىضاقللو هتداهش لعدمش نا ا 2 حم حد

 3 زوصةداهشلل يورخلاهدكمالوىلاولان هسة ناكن او نكح اىلاددمعب ١ مادايشلا قس دنتلاو ميج ردك ٍ هد 0 ى/ 2 0
 4 و
 8 نعو هلو) ةروك ذملاة غلا نمدنال لءرممملاةزو اكدر جز وحالف (ممانوسخوأ هلوق) ىبمتأ| ٍ لو 7 ا

 نمرنثكذ خحاو نيستلا نو ةمجارسلا نعرك ىو ةهلا ء طلعو (+اطيرشرغسلا لعمل هنا فسو: ىأ ا (سأي 100 4

 0 اا ]وألا ناكاذاهنا ني قو يدنا 1 تعد ,ءوذنأو راب ياللا ٍ 3

 لوق لصالاسلوت عزو :ناتص رسل فلصالاو 0 5
 هيلع دما ناءانبلا هوز وح امهدنعو هدنعزوحال مصخل اا ضرريب لبكو تلا نا ىلعءانب ة فيش ىنأ ا

 ىلا كلما !اههدنعودوهتلا لعروضحلا قاقخكاكدم ءاع ىعدملا لعبا اوما قاقعسا نا عماجماو دا م 0 رذعبالا هسفن نانمهريغةرانا لصالا كإعالا ذكجفر ذءالا باوجلا ف هسفن بانموريغ ةيانا كلمالا 7 0 0
 اذه ىلعف لي ز كحل ا س !_عىلاروضحلاقاذكفر د عربغ نمباوجلا قف ةبانمهيشتباا لع هاهم ىذاهز تكن ب
 حصن (حتاعورقلامةدعناقهلود) امهدةءالصارذعلوصالابن ّن روكي نا عورفلاءادال طرتشال فصل 3 46

 23 اذاىضانقلان ا هالصاحو ىايز عزرفلل لوصالا ليد" مصن اذك لوصالا عو رقلا لي دعت
 مهفرسلىذلانعلأ رت الاورود ني ةرفلادحأ قرعناو هاهم ىضق هل ادعلاب عورفلاو لوصالا
 هوةياؤرلارهاظوهو ىرغصلا قو هلها نم م-منال مهليد عت لمق ىأ (ليدعتلا 3 ىمتأ|

 |اسنجاريصيقةنانثلا ىبتن لقتلامق ىذاقلا ساحم ىلا لصالاةرابع لقان تان عرفلا نال م ّْ
 امر 00000001 تاكا تلا يرو رسجو رفا نادرو يراسل

 | اا ردو انكدصال ملال دعت كامو لودالا ل.دعتو مهلي دعت ن هديالق 6 ا تذآ

 || ماعد ةداهش لق ”ل لص | قس عرف ةداهش تدرولوردهل“ 6 جوملا ن 0 ق 5-5 35000- 39 ؟ يتوق 1 رساوسل ةئءمساللدعلانالمعالاقهسحاصأ] ١ هلو هور

  [اهيق) نست ل.دعتلا نودلقنلاغورفلا ن ءدوخأملانال. 00 هيناحانع رص كلذ اا

 ا
 ..اواةولاذكو عملا مشو ةيلالمت رش يمصلا ىلع ملاح فعن الاولاقوأ اوتكس ناب يكد 0

 3١ || همهتلاناىضاقللحرفلالاقاذا ةمناخل7ن ءرمأا ق نكل طسصملا ا. زعمىفاتسهتلان ءردإل ودنماو
 مق ةاالزصالا د ءةلادعلا عرفلا فن لاق ناالامهللا ىبتنا هلمقبال اا
 ١ أ داهشلا نواقني مهنال (يتتالد وماوق) ردلاو ردلا قامت قانتال دف هداهشلاءدهىف|

 ' ( اذافمها- مهلع قضدق هنال لي دعتلا نود لقنل 100 ل ا
 0+ |ةلادعلا ل مالا فرعي ملاذا عرفلاز هدنعاودهثواو رمضحولاك مهتلادعىذاقلاف رعد مهتداهشاولقن

 7 أشاد ءاسالاو لاهنتم ناز اخ نعرح طانشحالاةلرغل هيداهش ىلع ةداهشلا قءىممو عفا فريغالو
 ١ ا ىعوأ دمعت اهتلهأ امي مجرتوأ (ةداهشلالصال اراكن اي هلوق) ةهاركحلانمأ
 )أ ةيناخما نعرردلانفوهفالختامانتمعىمسور دلا فاق ةصالخلا ىناكرهظالا زيه دورقماا

 ا



 70077 00 ا6

 ما (نك مالنم ىلع) 1
 كعب اذهنو قوقحملان مريثك عاضملا ىدالز راو كلذوضومرذسوا هولا ئادا عزه ىل لصالانالا

 5 - هنن ْ (اهزاوح ىأب كوع زر ةتاجشلا طقس امه# ىلِ ة«الاذفو ةماددلا ةهشامف ن 12 ناوتزوح

 ا توج ىو | اناغتا عقو (ن )ن ل نر تاو ىرشا الرج

 ا (ثد ها ْ لع دووشملا نوكم نا طرت تايم اماهتأ نانأ ارعاولج ضداهشل 0 دهش ناز :وحدنالا 0

 ِ 00 ْ لك ةداهش لعدهش ن اروصونت ارماوالحر وان: دح رابتداهش ىلعدهشن نا ًأركنالالر هةداعسا ْ

 مر اور تنام ا نك: وةزتاحا هنا هنأ ةداهش ىلع مالا ةداهسشل لماش فنصملا مالك قالطاو ىل. زةداهشلا ناصن ةأرحأ

 "دا 4 تح 1// أ رفاك ىلعرف اكل نم -مةداهش ىلع نار ةاكدهش قاكللان ءرلا قورردلا اكرم يصل ىف هناضق ىلعأ#

 لقتعو 8 00 ةداهش ىلع نا ىلع يسمو ار فاكر فاك ان لرد رحل قحأ

 خفلز لررالسحالا هداه أ, هانمّدقو مف أن نءةيلالبن رشد ارماولو (لصالان مدحاوةداهش ىلعهلوق) ىبتاةداهشلا تزاحر ذاك
 تاده.م (كومي نم. (دح/و || هداهش لعادهشنيذلل|نيعرفلاةرياغم طرتشاالهنال (رخ آلاةداهش ىلعادهش تهلوق) ىجايزلانعأ
 لوفي رم كنا | «ثااور | ةرباغملا طرتشت الاتاو فاشل مامالل افالحرخ"الا ل.مالاةداهش ىلعا ده نيذللا نم ءر ةلل نيلصالادحأ |

 كوقتو 2 ١ 1 ناعرش لحجر لكاز 1 ل

 /ن ا نازوف ةداهشلا باصن قا ذه ىلع دقو قوقح ان سات مالش أب الرسل ١

 دينا كم ةءزارو || ىفاشلالاقو هلوق) هر ا ادي ازوصنيدهاشلا نالاضب أرخ "الار مالا ىلع ادهشن |
 ا كمر 0 || (خا دحاوةداهث لبقتالو هلوق) ىلعَر ء قس |مانلو دحاو لصأ مامن اسئاق ني دهاش لك نال (2/
 كلا ذي عك تن, , ٠. || عمديحاص لعنيلصالا حا دهشوإو ىوج عودا ىنثم ايدارب نا مهوت عقدل ه رك ذامتاو هل قاع كردتمأ
 (ر دب هد ِْ لصالا نءلدب عر ةلانالو نامف انت ةأهمدع هع :.ةلاو حم دهام ف انمالا نإ الزصررتآا ١

 عرفل نال( لبق: كلامدنءو هلوق) لي زةدحاو لاح قالصأوالديذحاولا صخشلا ن وك. نار ودتالفا
 ير 0 1 1

 مدل , .-تاعرر . ف || ةداهشالا لبر ةداهش عز وحال ىلع نعقسسامانلو راسخالاةباوركهلوسرةلزنعلصالان 56

 كهرب 1 امر لا قب ةمانةمحصالاتيثبالىضاقلاهذحقهغاو قرا ناج نم وس نالصالا نملك راش نالو تاس
 ظل 1 حرفلل لصالا وق ناداهشالاو هلوق) دجال ىنمعلا همسن كل امامه ذم ايزلاو راشلاهلعجامل اق. نا

 نم ا ا دنع ا ىضذاقلادنعدهشا ,مكمدنعدهش ناددالو لكوتلاو لم 0 نمديالف هنعبئانلاك عرفلا نال (غا

 كاي بيور“ فم تعرفو لصأ دامت نتي نادال ندوامستلو فئانلاك رفقا غاو ىضاقل ا

 0 000 أ مدعب ىلن :زاباحأو باهت فلخماو لصالا نيب عمجازاجالةق ة-اسئانحرفلان اكو لورخآى صان ع'

 ٍإ (اذك, ىدنعر 5اهلوو) رض<ملىذلا ن ,ءلب اهوعمدهش ىذلا ن نعل ديباسلنبع فلا نالاموتس ا

 2 نا تقالرو »لإ 5 ناودهش نا هل حلا نياعن نمنالمزالب سلوءاشناهسفن 00 لمحت ادنعدل لوهو |

 46 0 ىلع 00 ل ذل ا سدلن مهداهش ىلع دهشد نا عد ب ان. الو ةمنقديراهدرولو عرقلا تولاس ل د زهسفن 0

 مر نا 3 انك ٌْ ليمتلا فر صقالاوداذه (اذك قداهش نعتنأدهشالوةيوأ هلوق) ىواحتان ءردمدنعل دعب :

 ل/ل ْ قعَتت أدهشاف هلو )1 ريغ عرفلل لصالان مةدابشلا ل يمت ىف رصقالا نسل يوحنا دنسلا لوقف
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 نع اهسنإو نس ف تان اادوهشملا قا ل الع هناق لحم اظفاهنالاذك ىلع دهث|لوقالو (قداهشا

 كل 0 م" كان 1 ديالقالاو ل.“ مع (ح/اانالف نا دهشا هلود) ىان زقدابشدهتا لوقالا ةكوب ذكلاانارعا نوكسف ا
 - مهر .٠ حدي |

 د هداه فو 4 نودي ةنالدو نالق حاسما ن ءهفو ىرغصلان ءر2 مهدا دجاومهئانآ“ اعساو لوصالاءامس | كذ نه

 تكطمقالا هي 0 ١ هلوق) ىبتناةنالفلا تملحو نالغل أن .كرلو#أ ممايملا نع ياك اههبو ىمانالا نعدياك مالو فلا

 اوتو هاهشمدبال ءالك احلا دن عرفان ةفصادهو (اذكي ىدن ءرقأ انالف نامىأ

 اب سل 01 | تاي حامشلما ١ (ملا لوطا ظفلا ذو هلوق ) نيدت كلذ لصق هلو ليمكلاركذو لصالا |

 / 0 ل رد لمردق الان الءادالا ث ينم أ (مصق الاو هلوق) ىوج ال متو

 ثلا رست هلة اال ةالا ني ةرأم .ةدانكأاىق هكذا موىوح ادم .-سلا لوقو لمكتلا رمش
 ا 1

ّ 
0 ١ 



 هارتشااعثارو رغمريصب و هماعدربو بيعلايدرب ادا هو هنع هقال ثراولا كل مو هل ت تناك اك دوهشلا لوقا 0

 فو ىنأ لوق ىلا ل. اا ىدع مالكرفاظف ىبتناكلاادّر دج وبل هناعمتاقدصلا مدد: عاما

 ا ناار دام داود ارولا بس ناب نهرج ا عمدبالو (حلا هبال ناك هنادهاش !!لوق. نان هلوق)

 (نيمملا تف نم ثلاثا ءزجتا) ظ 6

 هيبتا ن نك د هناا نكي نادع هل تندد مك رزاولا الهنا امو ثتروملا

 ثراولل لا اذكو سكسلابو نر الا ل تاما ت اسد كرا ورع ةيراحاءارم 01 نهثروملاّق حف

 هيلا لقت تان رالي لن ادت مناك اذان ا ل اكل ادت الواو ريقغل | نمابثرو ةقدص لكان لأ

 لكاهل ل <هريغوا ثرالاب ىنغتسا مَةقدصل !لاومأ دنع لا مناف ثح ضو ىدعس لاق ىلتاتا

 دواشلا كرد, ناْنأ ريملابو داهشل |لومق طرمش ن ,هوامهدحالو أ هماو هيبالدوخا 8 نابنمدالق

 عرج بيلا ةئياعممدعل ةلطان ىهفالاوهريغاث راو عأالوا هريغهلٌثراوال لوةيناو تيملا

 كلعى أهلوق) ةيريهظا ان ءاضأ رك را ىلع فقوش الثروا ا انالكلم ايدمتوةيزازملا

 ككل لعدزر لو هال ناك لاقولو توم تقو ثرول كم هاتدن :اذاةرورضارح نوكمف (ثرولا

 دب تناكناو رهاطف توملادنءكلمدي تناكن اهدي نالاضأ اح همشن ال المديواهلوق) انشا

 اله<#تاماذان امذلا ةطساوب كإمدي بلقنت توملاد:عتازامالا فىديالانال < كل ذك نأ

 ديواهلوقإ) ىنيعكلملاتامثاتقولا كلذ ىدملا تامثا نوكمت فرعام ىلع نماسضلا هكلع نوعضملاو
 ىنخيفهدملتاعثاهماقم موق ن مدت انتا نال هسص اخو هنبت رمودرسأتتماذكو (هريعتسمو | هعدوم

 عجارةراشالا مسا (عاجالاءاذههلوق) ىنيعهنعدب ىنتك افرح ارك ذنعتوملاتةوكلملاتاسنا

 ىلشلا نعىوجما ل-ةنو منا لطاندأ اهتاووف ذك نالف لعنالفل تيك نأ ادوهشى ةاقلادهشا|

 (ىعدملاىلاعفدهلو) ىنيعهتومتقو ىأ (تامنالفدب ىف تناك هلوق) اننم انضيشمدي ىفتناكاجناةشب

 5 0 ض0 ولا ا ا ا 2
 0 0 0 لاو فج اوذلالعتداهشل ال* دا ك1 4 5 52 هففا - م

 تدر ةاامتعأا ما جديبادهشولو هلوق )اكلم ادهشب ناالا فنصلا لوةتءاننتسالل

 ةعونتمدبلا ناللوهمك تماثندا سلا نال ل 2: الىوعدلادن ءىعدملادب قس هنا لا اوروش ذنم
 لوقلاهجوو عونتمريغ مولعم هنافثالملا فال وهج ةداعا ءاضقلارذعتف ةنامأ دد وكثالمدي ىلا

 اه ىنأ ةلئسملاهذهوانهاذكف ل.ة:هكلمابا اودهشولو كلملاك ةدوصقمديلان ا فسوب ىأدنع
 مانأو هلا منار[ ىعداف لحر دم ىفرا دلا تناك اذاا_متروصو ٌتاريملا بان ماسلا )ادارطتسا فنصملا

 ءمث ىلع الفلل اقول هنا ىرتالأرار هالاةمصعنتالهيرقملاةلاهجو هيةداهشلا مصتق ة مول عمرارقالانالا

 1 هبال كلارا ارهاهنا لوقي ن|نودهنلا مؤدلاواغاو هب كن ةداسهسمأ |حدنالو نآس لاه اع بحيو مك

 عماح نعرتمي رارق !هنادي ىتفملاو فالحن هسفف ىدريغب ءدس ناك مهنا لاقولو لس هكلمهنانهرب ول
 اقرفتم لاصنالا نويدملا عدا (عردف معاها هيل دلل عج رب نهرب فرنتسسلاو نيلوصفلا

 ةمنامهولان ,عرد لسع: مل هل < وااهلطم هرادهشو

 ا م تلو ا ل ا يل اق 4

 ىوجاعضويرحأفادوجو لصالا نعونؤم عرفلان ال خرغلا هد اهش ىف عرش لصالهداهش نم غرفامل

 رب زعتلاو هساردنا نءانوصو هلءابحا ميمعلاو هو فقولا لمشف هقلطا (ةهشلاب طقس الاهف لمقت هلوق)

 ةينقلا نع هيفورح ةمناخما فاك هءاجو ىضاسقللاءاضقو نتفملا ةنازخ اك بسدلاو سانحالاق اك

 فالخ هلوق) ىتناةداهشلا ىلع ةداهشلا همذ مص الامم ىضاقلل ىضأ اعلا تاك ناش ثدللاىأ ةناز كاز م

 انالق نر ضاذك دل . ىضاقن |نيدهاش ةداهش لعد هشاذاهنادربالف ادح بجوباهف لقت الىأ (دحلا

 رض 1 طوسدملا ن نءرح هرداهشدرت ىتح لمقت هاف فذق ىفادح

 نك



 3, (نكح .مالنملع)

 |هلوق) هيابنلا ن ءرصلا ىفككلذ ىوس هتندربهنمذخ أ الرخ "الاف لقالابرقأ ناو عازن قس ملرثكالاب
 ا|سلوةداهثلاتترلدل | ردقىفنادهاشلا فل ةخاو علخلا ىفىوعدلا تن اكاذا ىنعي (علخااذكوأ

 ا هادهو راش اه رك ريباك ءأز أدل لا نادل هقالطا ىلعاذه

 اك لع هقتعأ هنا لولا لعافعلا ىدا اذا نعي (لام ىلع قاتتعالاو هلوق) هيد || ىف ىوعدلا فال

 أ_راشلا» ._ىذساكق تعلا ىدب ىذل اوه ىلو ناك اذاام فالذاضد أ امهتداهث تدرمردقىفافتاعخاو
 0 وهني عقوهنالتاقلا عداف صخش ىلع صاصقلا بجواذا تعي (دمعلا مد نع طصلاوهلوق )
 5 0 !اردقىف افاّتخاو هن ادهاش ذا زهشم دك دا ملصلا لوتقملا لو

 قّعلاىوعدتناكاذا اعهيزرتح (ديعلاواهلوق) ناتو مهسام ىل !- لصلا ىلا ىوعد فالثعا

 ف !!لديرادقمىف نيدهاشلا فالةءادنعمداهشل ادر ناله .3 5 ىالدخال ' مم اذهو ىلوملا لع

 زارتحالادمعلا ىوعديديرقتلان الصاخماو ىأب أسام ىلعاقا اننا دمعلاوه ىتعلل ىعدملا ناك اذا اعدسقم
 ىلوملا ىوعد نءءازارت- حا سدلو ا د- >او الو لام ىلع قعلا ىقفالخحالاناكاذاىوملاىوعد نع

 نوك«ل ب هملا ل وقلا ىلعو أسم همومع ىلع ىر م ملاعت هادج رفنصملا مالك نانلوقلا ىلعدباكلا

 رو || اذه وقتعلاو ةءاكللان ءلكح ىف ىلو | ىوعد نعازارتحاا

 ع تا عقلان ءامثق اك نرتيلا اذكهلوقلال قاتعالا اذك هلوقل اعجاردبعلا ىوعديدننقتلا
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 لعب ىعل امد ال5 ق اك ناكناو ىناثلا لولا نأ ىلعىلب ااامهاكح نمل او د>أ لولا نم فلا

 ىرعدلا نالامبتداهشملا تفل الركم تاكملاو ىلوملا ىعدان 0 .ءلادب مزننكلا

 لدى نادهاشلا ف اّت_ءا اذا ةداهشلا لم ةنالدتاك ملا ىعدا ناو مسغلا نم منكةهدعلانالذقتتال 8

 هقالطا ىلع ىرحم فنصملا مالك ليقول" 06 سلا لاق (ىوملاو اهلوق) ىسبتنا ناك لا

 ىوعدبدسعتلاز روع" حرصت لوم اؤاح ا الوقنان م همهقأم ىلع ىن هلد ىوجادمسلا نمادهو

 ىلوواهلوق) هرك / ذامجيالف هيلعو ١ طوع علا هلمسمل ةمسنلاب دنعلا ىوع ذي دنقلا نا ىلعع ءاميدنعلا|

 ىوعدةلزاعوهف هلود) لتاقلا ىوعد.دمعلا مدن - لصل| ىوعذدسق:زرتتك ردن (لوتقلا

 وهو هم ءاعاقفت اا هت نيدهاشلاةداهش ل_قتوهرار ةالءاخلا دا اذا جيوزلا ىلع قالطلا مق (ندلاا

 |ةفتااهف ندهاشلاةداهش لمقتو لام ىلع هقتعا هنأد دمع ىلعهاوعدم ىلوم لا ىلع قتعلاتشاذكو لقالا

 هيدرغتام نود هيلع قفتملارد_هلا قةداهشلا ل-قنو هيلولارارقال لد اهلا. نعوفعلات شي اذكوهلعا

 ع : لا هعلطا ناو هلع يدها ثلا قاف ال لعالات تود ى ا اد هوامهدحأ

 6 2| ف.ك لاتباع ب اوجه اك(ف !أب مصيف اكتلاامأنهلوق) ردلانئركالاعدا انام

 اذفوعم تحاكتلا ف لالا ناههج وو هيلعاههقافتانغل 0 لا

 عا اوهو لصالاوهاعف فالتحاالو هيفي ,ورهملا ةيجتاالب م عد

 ناىلصاحخاو ةعبرشل اردص ميد !قامهرتك اواضلا لاف وعن يل د 51 ردها

 بوجو ريمتلاو رثك الا خا دل اذا اعف ىالخلاو هبق فالخالا هرثكألا ىوعدد نعلق الادوحو

 نيناحلان مدوصقملا نال (اضنأحا 9 لان ىذقنال الاقو هلود 3 للارهماف بح ل.قواضأ لقالا

 ةفينحو أف (ةنعدملا ى مم ارماتناك اذاهلوق )ةنامدجتو فلأن ساكت اريغفلأ حاكنل وبسلاتام# !

 ناكن اوادهو ىجأن نإ )ا نك تشالفدقعلا اهدو هم نالعح ا مهو ىلو لاصق لاما .هدوصقم لع

 كل ههلود) دقعىوعدابنال (اع اجال بقي الهلوق) هنأ ملاَنَع درعا فاك دئاوفلا قه“ لقاك

 لال اسيل سر دالاس رادو اضامالك (ثردملا
 تدل ”دق تملاكإمنال قكبثرولب تناك نمعأ انا ثراولا تننأ ادالب د طرشل سد ديد فسووبأ
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 لي لا ل :ىرءامهفالتخاوانيدهاشلا قافتا

 ِ قدرك ذامنال هال ومو ادمعل |ىعدملاناكاذاالا لماشةراّمحلا اذكوهلوق نانم خفلا ن همز امد



 (نيملاقفنملاتلازجا) 4
 اذااذهو ناتداهشلاىأ (اندر

 (ناف) اودهشو ك احنا دنعاوعّمجا

 (ىذقزو ءادال قامو اد>ا تقرس

 تءاح مم (الوأامهادحاب) ىفاقلا

 ىرتألا) ةداهش (تاطب) ىرخألا

 افاتخاو د هردقد هقرس ىل_ع ءادهذولو

 6 اعاطم قزاسلانر ان (عطق اهتولىق

 وهو ةقينح ىأدن ءناولالا عج ىف

 ةقرس عدااذا اذهام امال فحل |

 ةردقب هقرمسا ىدااذااما ١ طقو هرقر

 عابجالاب لبقتال ةاضيبوأ ءادوس
 ناهباثت ينول ف فالتتعالا لق

 هرفص]اكحوأ ناملاو داو

 امهناقضاننلا دا لاق ال ةرماو

 دكا هداهشلا لمقتالف ناهبامتنال

 هنالاهتوأ ىف هلوقتب دق امتاو لصالا ىف

 قاف: الابل قالة عقلا ىف افاّحخ اول

 ىأ ( ةئونالاو رول دلال

 ةرول د3 نادهاشلا فاتحا اذا

 اههتداهشىل لبقت "ال وناو هيدوهشملا

 (بصغلاو) عطقيالق قافتالاب

 ندهاشلا ف التا فالخىأ

 افاتحاول اكو وىرخالان ,ملومقلا,ىلو اامهادحا سدلو نيب ةيذاكنءةغئاطل اىدحانال در داوق

 لئاقلارارقا ىلعاو دهشولمبنال لتقل 000 وكب دق ىنع لق لابي عقوهتلا هل الاوأ نامزلا ف

 ىلوالانال (ىرخالاتلطب هلوق) جا سلا نعرترل وداعب لوق هنال لقت نيناكمو | نيدقو كلذ
 تدرهلوةن ىرحالا تلط: هلوق دما اولو يب عدنا ان ىذقالفاجب ءاضقل ا انع

 راصوباصت لعق لك, لعمرو فاتت هيدوهشملا نال 0 ىلوأ ناكل
 نابةشي نانوالأاقدمعت ن ار هىلادللا ف عقت ةقرسلان اهلو صغلاق نوللا قام_هفالتاك

 115|2 هءاحالال هئردل لاتصوهودحما باحصا قد ةودلا 0 .5ناف ناعمتس ضالاودا سلأو

 ىانزلا همدقام لع قراسلاتافو ولك كلا س اع ىلا هلة: فكم ل امهمال فصول تامث اىلافاضدال
 10 مامالا ب هذم م م>ربهرهاظو ان ا وال ةنىقنوكيءردلا بح ونامو

 5 و اهعدغأ ذكى دئا نال (عاجالا.لبقتال هلوق) امذوقرهظالانا ةعبرسشلاردص نعام

 الف ء:«سرقلاب كلذ لع فوقولا اذكو دحا وراس سامبا / رالاو روث هلا قلل لح
 (بصغلاةرقرلا نول فنيدهاشلا ىالتخا فال لوقإ)ةيانعلا ءانضش مفوتلاىلا باسيل همششد
 ىلامألا فنوكت اعاا تاق هقرمسل فال هنم برق ىلعامأ اعد وكي ضع ذارابغا ما |نال

 هلوق) ةينالعمةح أ وهف 'يصغلاامأراتلا فام ءلاغكلذ قةكنالو ةمفخئثااذخأ ةقرم. | نالالاغ
 ىدل تءةوولاذكوءا ايدل لوقا عرقوءاعتتا (مانالفدمعىرتشا هنا لخ رالي لهو

 نكم قمفوتلا نال لقت ةداهسشلاناىدنةر عدلا نندلاءالعرك ذو مدار كسار رحب عببلا
 هلوةريخأتذا ماهسالا نمحراشلا مالك املعب « كمر قيد لاه ردا دلت[ و حلم نعوع
 املديسنلاب هناع هون ملا ددعلا ملت لبق ىرتشملاو عنا .ل|فلتحا اذا ذههلوق ن م 2 ةيريهظلادنا اوغلاقو

 هلوق نم ىنيعلا فام نالعتانهن م(ملا ىرتشملاو عت مئاسلا ف فاتءااذا اذه هلوذ اكن 0 سلو مل-تلادعب

 لا هءلعهيناذك عئاملا ند ىلولاو اهلوو دمعلا ىرتشم هياوص للولاو اعل اوه ىعدملا ناك هاوس
 دورتلا فاتح اوةناعسكتو فلأن عم لبلاريغفلأب عمم ءلاو (دقعلا ىوعدذئةح ىوعدلانال هلوق )نيهاش

 ديسلاوركذاذكم 7 (ليقتذ شيف هلوق) ىلابزلا ا امهتمدحاو ىلع باصنلا ميل وهن

 20 ىاكئلوق) رثك الاىدااذاامهدح أ هر هةامنود هءلعاةفتاامردق تش هناوهانذعش لاقىوجلا

 هردق امهندب فال اع اونيدهاشلا قا ةتايدحم نلا سنج نا ىف رص فذصملا مالك ال (ةلثسملا

 مس مريغتةلثسملا هذه ى ندم نْلا سنج نا هن همهفبامهفذصملا مالك ق سل ىوج ا ديسلا لوقف طقو

 ةنامنجو ف لأ, ريصن مث لأن نوكيدق دحاولاءارشلا نال نكم قمفوتلا نال (ةداهشلا لبقت هلوق)
 ىرتسشا اذارإل زهاب ةتكو قل رددحاو "ارث ىلعاقفت|دقف ةنام-# !ملعمدي زبم غل اب هيرغشا نأ

 نءريلا فكن ملا لصأ ,عسيفشلاهذخأ, اذ ذو ةنادستو ف لأب ىرتشاهنال انت 0

 | املس اذاام فال هاوقإز ةداهشلا ناللطل ن نمنتاا قام 66 0-3 ملا هل دحمو ةياذ ذعل

 هلوق) ىأب زراندةناعريصا م :نواين ارودش الدحاولاءا لانا 0

 ءادالاب قتعلاوهوهدوصةمهل لصحل سلا عدي هنالرهاظف د.ءلاوه ىعدملا ناكاذاامأ (ةباكلا اذكو
 تام ادوصقملا ناكف ءادالا لمق تش آل وعلا نال كل ذك لوم اوه ىعدملا ناك اوءارم ةاارظر اصف
 انش لدلاردق لعن ا دهاشلا ىتفتا ناو هتندب ل_.ةنالىلوملاوه ىعاملا ناكن ال قو ىلا :زسدنلا

 ىلا ة حاملة دملالوا ىف عمبلاك ةراحالاو زيت ا رمسفلا نمهنك-ةلدعلا قح ىف مزالريغد_ةعلانال
 ىدملاناكن اه _عاةفتاامتدث ناندلاك اهتوكن مدا ارملاو :دملا ىذمدعن ندلاكودقعلا تاينث

 رحأتسملا ىعداول هنالجح ملا هىعدملاو هلو ةردل فه دسقتو لقتال ل قالا ىعدي ناكن او رثك الا عدي

 ىلاةحامالف هب ف رتعا|م هيلع يدعف ةراحالا لاعأو ارتعا هنمكل ذناك هذملاءاضقن ادع. ةراحال ادقع

 ك7 7770 ا يي سجا

 فاقتا

 لقت ال ثء>تصغلاد رقملا نول

 ىرتش | هنأ لردع ن نءو) قافتالاب
 ىرتشاهنا ( رح :ادمثو فلأب را

 تلطب ةثاهمهتو فلأن ) نالقدسسع

 ىعدملاىعداءاوسأةلطم (ةداهشلا

 فاتخا اذا اذ هرثك اوأن لالا لقا
 ديعلاملست لد ىرت ماو عنابلا

 امادقعلا ىوعد دٌن.> ىوعدإانال

 ندلا ىف ىوعدلا نوكتف ماستلادعب

 هب ري هظلادئاوفلا قو لمدة

 ادافع او نذل تس كانا
 00 ليقتةلسملاهدهىف اكمردق

 سنجلا فلتخ | اذاام فال

 0007 لاا ىلا ديس

 لمتالراسدةلامعرخ" الادهدو

 عيبلاك ىهىأ (ةياكل ااذكو)

 كيسا



 ني ( نكح الغم لع)

 00 *اهل دبمثاذاك مدق,كلذو هلعدب.ناعف هيذكاماهلاعف هيذكيلل ل وشامل
 فسول ىأ نءوهلو3) ىلزاذهاذكفاممذكن او لاسستأل هلام ند ات نافرع نان قد هيلع

 ريتعملاوهو ىنعملا ف ةثاممخالا نيدال نا* اضقلادهاشرداهش زوهذم نال (طقف هنامسم ىذقدهنا

 هنكل فسوب أ بهذ ىعللارابتعا قهمسهذمنالكاذك د 2# لوق نوكي ناىتش و اراك مدبتع

 ءاضقلابرخ< ًالادرقت اممفلالاب وجو ىنعنادهاذ ا!ىفتال اننا اسمح درج لمنال هفلاخ

 (هحم كك ءاضق اكس وفل الاىدملا ىدبي ناد.الو د لاك مدعل )ع اعمسملو هلوق ١ ىلدز ا عمسالف

 هو 0 اأن و د50 ل

 0 د مر "0 0 || ىلع انيعم نوكنال 0 0 ههنا

 يق مب ياني | تالا فص نمد امد ودعس دلالي ىدلاةاعةدابنلازع عال ل«
 ا هلق 2 نتاع وناقلا ىذقم ! طقفةثامسم دش نافلالانةداهمثلا ىف لس اذا بحل اهقرن ا جني ناكف

 0 م مدع نمهيفال نيبحاصلابهذماذخأ دان زلا نمامهد>أ هيدرفتام نود لقالاوهو نادهاشلا هءلع
 عنتر ١ 1 ل 0 ا ىفةحمام امل (ضرغ هلا 1 دال اتزاحدلوق) الا مل ىلع اههدحأ ةناعا ىدح 0

 1 1 نطل دو هلوق ) اهلقوتلا هللا ذهنيي قرفلاهجو لعب هنمام يلب زان ل " دنسوءاضقلاىف

 الا ل مهما ع[ ىثال هنا دهاثلادحا معزد نال )خ

 ىلوالا لسا ىنانركذام ىلع فسو ىأ لوق اذه نولي ن اهنشالاوءاضإل ادهات ذك الانا زئاح
 ءاضقب ىلوالا فو هذه ىف نيدلا لك* اضقيدبش ني دهاشلادجان ا ثمحن :,مالاَنيداّمسا نيب قرقالذا

 وهو هم ءاعدرشاعف هرزكح امئاوها دبش اعف هرذك,ل هناوهو علب زكوالا قانك امتاوجماو ضل

 5 ه1 0 1 0 وا نامزلا فن دهاش |!فالتعخا فاؤملاك ذي لرب اقلاق (ةمه) |: لودقلا ىفحدقمال

 ليد اعل ( قتعلاو قالطلاو ءارمشلاو علا فناكملاوا نامزلا فن ادهاشا|فلتدخا اذاو لاقف ىناكسلا ىف هرك ذو
 /ةول /ير تولإ 0 1 يانا فافاتا ناو لقت قذلاوةلاو 2 اوةلافكحإ اوةءاريلاو ضرقلاو نيدلاو ةمصولاو ةلاكولاو

 نري ا فرح اموو عيل الوش ناتج ديل ا صالاو لقتال حاكشلاو لتقلاو بصغلاو
 /تادمإ, ول 7 نك الوقوا هوو بصغل اماكن ناك تاور رك : وداع الو !|نالدداهشلا لومق عنعالنيدهاشلا

 0 ناللومقل !عنعامهفالتخاف طرشوهو لعف نيدهاشلا ارؤضحو لوق هناف حاكتلاك هم طرش لعفلا

 ير اذادو فسودودال اق مث همدوومشملا فاتح افون [ناكموأ نامز ف لءفلاريع ناكسمأ تامر لعشلا

 ءاثنا ناكن اام.ممدحاو لكح نالالوة ناك ناو لسق.الهناكموأ هنامز ف ىذقلاادهاش فلتخا 7 كليو

 ناقفتيالامهفارامخارن ”الاوءاشن|امهدحاناكن او نادهامش فذ لك ىلع سدلو ناريغافسهف
 !| ل ة<لوق, ةفضوأو انزلاءكتفذقدق لوةمنا رامسخالاو ناز تنأواتدنز لوقبناءاشن الا نال
 ةدابسةلانيلوصفلا عماج ىو ىموتنا هين ادههشدف هيرارقالا ععمرن ”الاوءاشنالا عمم امهدحأ نوكمنا
 هيلعف ى : نادت دنعالا ناكمو نامزف فالتخالااسهلطس ةقدصو ةدهو نهرك ل ءفلاب همام دقي
 هفالخ نم !|لوقود م لوق هودلو عب /| ليش نمهقدصلاو ةيفاو نهرلانأن 00 !|!قامنا

 هقرددصلاو ةمفاو نهرلا قا اد نال اق ثبح ناهرمالابزعم موضع مالكف عقوام هفلاعو رحب

 ضدقلاب قدصتملاو بهاولاو نهارلار ارق ىلعاودهمش اذان اكيذاقن عرملا ىفوىل وةلاناح-هو ىلعفلاب
 قالا نوكأم سدقللاةمراعلا عج دقو ض*لوةرار_هالانا ههجوو ىببتنا موق فت زاح
 هلوةقولومقلان ماع ام نك ماو نامزلا قهمف نيدهاشلا

 قاتءازط ند ةرصو د قالطآلاكوا ا

 .ةلاوحت اذكواشيأ فذقلاو 5 اك هءارب صرف

 حاهتلاباساتلن لتقوحتو + حاكتو بصغو هب انجىفال



 وح ير ب ىعدااذا|ماهنمو وز 0 و خاكتلاو ةبط» 2 ارو ديد تما

 لعمل فاشل لوفر 4 عيل ةصوصخالولاةناوسفلا ماجا لقي درا, ًّ

 - | اكتلانامه لح أدبشاذاليقتالا ان نمظيحملا نع ءرلاى هلقنامل قي نأ قبلا لعفلاك حا كل

 | هلوق نم رد حلا فام نا نر وظ مامهريغو رردأاو جاد 00 يل ورع لان رح 8 3

 | لقت باوصلاو ممانلان :لا رم طاغ لبقتالا_مماف وزن لايرخ الاو حاكالانام_هدحا ديتول ه ىلعو

 1 أ عمةهلاك عنعال فدارتلا ثيح ن نم انفال قرات نار ٠ هلال قطار ةسانل ناد اوف نوك و

 0 | لع كلدمو هنري تنارخ" الاو دم .احتنأاه4لاقهناام_هدحا دهشاذاام ىلعاعب رفتوه س دأو ظعلا

 0 املا ملالاو مالت اسممامالالوقر هاا نعجيرنو هلوق بد وصت !|اذه نيعت 0

 | 1 111 ق أ تام فرصلاو ءازعو ىلي نانك د طناست ىلا لعفلاك حاكتلاو دلو ةيراشأو ةراخأ 'ءاهننررب .
 ةقئلطتب : ادرمشو نيدهاشلا نااممهذم اطىذلاو (اظفلال تعمرتتعب امهدنعو هلوق) هركذنسو 0 يل 00 2

 1 |قادصلاف صن نام ناك اوعجر مث لودلا ل.ةامهندب ىضاقلا قرفو تاقيلط' ال نار 1كبتو ه "ت6 ل | 3 4 هلعو

 ظ نامذلا ناكل ثالثلا قدح ونةد حاولا ناالاقكناكولو هدحاولا ىدهاش نود ت الملا ىد- هاش لع ا فلز 0 "اهرب

 ثالثا نوكل كلذ نالت داو عقب ثنح ةدحإو تقاطرا!ثالث كفن لطهي لاقاذا ام مزلمالواعسبمرماجأ | خو 041/جررباتابز
 | نع فرصتي هنال ثالثل أعقب ث» .<افلا جو لاا هقاط اذاام مزامالواهمض»: واهلك قون نا!هلف اهدي ى راصأ

 ٍ مامالا تهذم مج رن قرهاظوهو. جاز لمار دقن الاذفني , الهناألا ءاثددعىأ عقو»ن ا هلذ كلم

 "|| ىتابزلالوق نعباحأ هنا ىحم نعهطذن تءأر مث روظأ ام-فوق نا ةعبرششلار دص نع انش ىلقث ن 5
 ا هريغ ىلعم دقتةدانزلل هد او تال كل ةديلاذالاط ؛!الل ا ةءدقو هلوق اا مه ذم لطم ىذلاوأ] <

 تح فلابادومتف نقلا ىاام الم (2افل ابامهدح ادهش ن اق هلوق) ىضتااما اصن عاذا ا

 ةداهنش فرك الا عدر لول هنال هي دق (نمفلا ىعدب عاملا اكاذاهلوق) للان 00 |

 تيفوتسا ىلالا لاف يناكى ح لصأ لوقف قفو»ن الا ىذا هذك هنال لاا ركحالاب دهشن
 ىلءاقفتا امهناأ مه (ناف ةالخا اذه ىلعو هلوق ) ىجا اءز لقالا ىف لمت ذقت ف هع هتارماوا دئازلا |

 الكا ل را لع قفا لب تن كلذك و هام لكوتفا زلاب امهدحادرفتو ةقلط'او فلالا

 اههناماماللو «ىيسام ىلع ةئاهسجو فلأب رخ الاو فلأن امهدحادبشو هئام-توافلا عدا اذااك
 : فالتخا ىلع لدي ثنو !دارقا ظافلالا قالتءاو همئلترخ . الاودرفم ام_-هد>انال اطؤلانفلة+ءا ا

 (ٍ نالاقب الودحاوال اامتمدحاو لكى عدبمش لهنال نمظفللان مدحاو تش ملو امهلعةلادلا قاغملا

 "|| نعدملات شملاذافانمكفلالادثنافلالاتسثاذاهيفدوجو ممن لوقنانالنيفلالا ف دوحوهلالا

 0 ًأامهتداهش لقتال ط ةففلالا ىعدااداق (كلذ دي ىعاللاو هلوق) ةيانع عمى ز نمذتملا تشل ا

 ظ |نندلا فاذهو لكلا نان ءرد*أ ارباو أءافمتساب فوت نا الا ىبان ثددان را ديم ن منذكى دما نآلأ

 ظ ىذلاد حاولا ىلع تلمقهل اذه نأرخ وهل ن دسعلا نذه ن اذح اودمشولاكدحاولا ىلع لدقتنيعلا قو :

 أااففل فلالا ىع امهقاقتال قافثالاب (فلالا ىلعةداهمتلتابق هلوق) داود عاج الابل هيف [ةفتا ْ

 هيلعاقفت اامتدشيق هبل فوطعملاريغ فو طعملاو فطعل اردنا هج ةزايزب امه ددحأ درفتو ىتعمو

 هلال لبقتال ثدحرشع ة ساو ةردثعلا الذم نوبت ةئاملاوةئا لاو فصنو ةقلطلاو ةقلطلاوريظاو :

 اهمفةدابشلا لقتال ثح اهلبق ىلا هام سملا فالك فطعل | فرحامهتدن سلذانيفلالاك ب كح هرم
 طفلو نمذثالا فل اربغد اولا ظفل نال قيساك ىنعملا قالا ىلع لديظفللا فالتخا ن الودنع اقلطدأإ

 (فلان ليقت هو) قرقلارهظف ىلا لا فكرت الاام_هدحأب دارنال دلو نيغلالا ظفلربغ فلالا |
 باصتلا لاك مدءل ل ,قءالف فصلا ءاضقب امهدحأ درفناو لمقتف فلالا بوو ىلعاسقفتا امسنالأ
 ىعدي ىعدملاو 010007 1 سالانا قال اية, معاش بذك يدلل نا لاقل :

 ب لبي ل (فرع عبو 0 :
 36 لإ

22007 
 00 م

07 

 )00 تس تم لل
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 و ماع ةدمالم لع)

 ا ةه>ن مانه فالكلا اًذهدا - 1( ةفمن أ ل تارا تال هووضخ ن هديالدنا اكمل ْ ٍْ

 | سا ىاح ةلاقورحلاو رام ة_ءالاورردلاو ىان اود انعلاكتهذملاتت 1 نم هيلع ت ةقواعفهريغ ا

 ا ذا يذلا ةتفاوم طرمخلا نأ لو ةنلاو له لصاحو هدن ع طرملل سد دلاطفلةداهشلاو ىوعدلان ب دقفاوملاو :
 ا ااىدحا ذلن هنا ىلع هصرح عم عملا ىف 5 هرك ذي لا ذو فالتخاريغنم طقف ىنعملاةه> نمىوعدلا ّْ

 | اى قاذكواهزانعا طارتشاءد كامن |ةمالعلاهحراش ح رصو قاتولا ىلعةلادلا تاراسعلا

 ايش 0 ىلشلا|يشلل ةقفاوملا ترأر ترب يرصد عبانضشلاقةيدامملا لوصفلا نمرشعىناثلا |
 دق مالا نعل قنلا ناىعدافهمقعت نم ىاشلا را كام لع علطب لو حراستلاهركذام ىلع علطا ىرانالا| 07

 00 لا ىفو ف لقتال ق لطم هلع دهنف ضرقبانب:ىداواّذك (خا ادد ءون) فلا |
 هلا فدا شف اغل ايد ىعداةيزازمل اقوى متنا نيعلا فالذ هل ىنعمال نسدلا ةملوأ نال لودقلا ىلعأ

 | ةئورومىأ (ءارشوأ انراهلوق) ىوج ىببتنا ليقت نا هسئالاو لقتال عفدةهجىاب ىردنالاغلأ ا

 ثرالا ناروهشملاو ءارم او ثرالا نيب ىوس ىوجزيسقلا ىلع نييوصنم انركحم نازوحو ةارتشموأ |
 هتيرتشاق ؟لملاقواف فورعم نم همعدر نا لوالاءارم ذلا ىوعدىف نيد.ق فنصملا كرو مف قاطلاك|
 رد ض.غلاىذرال نأ ىناثلا ليقتقاطملا كلما ىلعاو دهشدوهشلاو فو رعمريغوهو ه2 نموا لج ر نم
 : ال (ةداهشل !تغل هلود) + ةيسالخلا نعرح لقت قلطما لعاودهشفامهاعّد ا نافءارعثلا عم مآ ١

 م ىلا | قدسي ىتحلصالا نمتدت قلطلا 0 ا 0 1 :
 : ١ انا طارد هش نأدارأو بوس كلم ىل- ءةوداسهشلال- مختو) هن أىلاةراشاهبفوهدئاوزبىّدملا

1 
1 
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 ا

 مفإ - تار هو

 00 8 5 ا (ىدمس و 0 .دهاعداول ل.قتالا مئافاضر أ ه-ق-لاط ؛اهقنأب ,اللعم حفلا ن نءر خءالاوهو لحال ٍْ

 فعارر 1 0 000 نعةملالرنرسش لمت اهناق قلطملاباو دشن وهم ند ءارشوأ جاتنوأرو ملا لعشر |بدس هادا اذا ْ

 بدو( 0 1 داوإ مان ءرح ل .قتاوقفت اوةداهشلاو ىوعدلا اوداعأ عةدا هنا كن تا لامكلا ْ

 0 4 2 ف قو لمقت ىضماعف هياو دهشو لاسلل كاملا ىعداولو ىعدملا ن دكا ا (وغاتالهلوق) ةيزازملا |

 تيم |مد ههنم عاب ا اودهشو ًاالوأ هتأرعا اهنأ لاحلا قف ىردنالو هنماهسفن تحوزابنأ اودهش ةيزازعلا

 ١ 0 ف |! ىداملا ناكل مىعذاواو ى هنا لاا ىف عسبلاو حا اكمل انىضقب الو أ لاحم ىف هك امايغأ معنالو ن ندا ْ

 كايين ءانسالا داو ل اهئاف شلل فن لعل د دن دانسات أل لقال ىضاا قوأ لاحم فديو دش

 ىدانأب مقدلل ل. ناتشل رانا ىلا هدكعو لقي دارقالاباودهشف
 رحلات هوس ناملاقنأ قد زازنلا ن عر نهرنو هق هل ق>ال هنأرق ةأهنأ ىدملا لع هملع دما
 | عم اح اذولو تءملارعأ ىف اطامتحا هيلعوشو تامدووشلا لوق نمددالت يملا يدى هنا نمةينقلا نع
 | ذامدلحو اذلاهرقعت ىردنالالا قف ءاقملا نعمصخما ام هأساذاالا انف هفالتعت تلال |

 0 1 | نعل قنو :داعتلاف دال ىوعدلا ى طرمث هيلعوهو تام هلوق ناو فيعضةينقلا فامنابىمدقملا

 | هتنديدوجو عمهم فيل ايتحالا ىف ىفكي تنملارم أى اطايتحاهلوقو ةننقلا قام قمتم لة لدنام
 أ طا تخالا كرت همفق ةئرولا ىلع لا لاريقونوهوهحو نم طاتحا همف ن اكناو هنا هعضو ىو ا ةمالعل الاك :

 ا اذه ىلع مط دوش ن نمنو 0 هربد 3 سانأ قوقح مضت هيفوةنحلان ءهمدتت ىذلا هندءانو هل 0
 1 ةقفاوملاو ةحما تدك :8:لهرادهمش اع |قفت لاه ىنثملاةداهمش ةحمانال (ىعمو اظفاهلوق) ىمتنا هحولا ْ 1

 : ةيحارامهدحأ درشاذاا ذو 3 رم طفللا قالتءأو ىعملاو ظغالاب ةقلطملا :

 اون :”الاوةيلع تنأ 1 لاقدناامهذ ؛ ندع أ درسثولام فالخ ةرانعلان ءانخش ةلوم اف هامل 0 الاو ؛

 ىنعم نال هيون ديلاوهو دحاو مزال قاكرتثان او ناني اناشم نافل امهنال ل -ةتالدءرتنأ اه لاقهنا| نا

 طش نع ءر لمقت ال !ورتلابرخ الاو حاك ايام هدحأ دومشولا- 3 لءو هن رىعمرعةعلةلحأإ 3

 -- قدن لاهور كمان 3 ش 0 0 جولات 1 هي : 1 3



 (نيدملاف نمثلاثلاءزجما) “

 | لمعلا لوبقلا ىنعماذه ىلعو ناضيضاقهيلعرصتاو ىسعةداهشلا دنع ثداحاكءاغقلال |. ةداهشلا

 لوقأو رحهلوق لسع: ىأءابلابىاثلا ىلعوةداهشلا لمقت ىأءاتلابنتملاًأرقب لوالا لعفىفاثلا كر
 قدصاايناثوالزادهاشلا 5 ذامزالنلاق>الان ,لهدحا نيعبالةمتحلا» انلاوأ ةءقوق لاءاتلانهنوك

 : ععسال قدا هش ض عب تدهوأ هلوق نانهحرصتل عفادت انه ىترعلل عقو هلا إ- ءاوةداهشو لودهناهءلعأ

 1 | هكرادتاذاهتداهش لرقتفرذعلا عضوف ىذاقلاس اع ةراهل ت1 لعل دو هال هلوقن همق اننامكذ م دمك

 1 كلإسولو عوم م ىد داحهش ضعد تمهوا هاوق نادت ناو أ قدكرادتا اذاهلوعف ال |دعوهو هناداق

 لام هيلاو هلوق) 71 ا الداتا ل الو سال ك1 تنكح .وىاب زلاكل سم

 1 ناكمهرغاه#:ةرصاق:داهش (ةهه) ا (مةءالا رسمت

 "|| دهتفدود 2 اركذالب ىنعب دودحملا فكل انا دهشو |نارن ؟هيده شف مصل ادب ىف !همارك ذالب رادلاءادهش
 5 رردلانعردهبىم“لاهنانارخ ادهم ف هنمعن لجرلا ار هود مسالا ىلعادهشو أ دودحاينارخآ

 ' [ارضاحلامابرن اكن افدهاشلاهيريحاو بوثلا عرذ كل ذكو هلع ىعدإل ملسآلاو نزولايدهش ( همم ا
 ٠ | ادهاش ناك-ف هنلادقعلا ل قتناامضاح ناك اذاهنال لس#:ال نزولا دتغارضاح نكمل نا رداد و هيداسهش تزاحا
 |١" هيناخراتتلا قو ةصالخ هلعارو هقمدقعلا قبف هيلا هتفاضارذعت امثاغن اك ناو هربغ لعف ىلع

 > [زافواتف مهاردلاهذ- 8 اوان لح ] ىتتقا1 لاقتف كلامذ لاقو هعضوو مه همردفلا مرغل !هلدزوول

 9 5 لاك ىذلا ةداهش لقت الل اله لاقو هتداهش تزاحم هاردلاهنلا عقد ىذا اوه هناو ىضتقملا لع دهش مث

 ” || نالئلدب ليكلانعتي ىرتشلا كلمنا قرفلاو يبن !عرذىذلاةداهش لبق عورذملا فو لكما
 ليكمل اك نوزوالاو هلعف ىلع ةداهش عقن لف ىرتشلله دانزلا ن العرذلابنيءّسال عورذملا فو عئامللةدانزلا
 ىهاتم ن نمرحاب ولو نيعساقلاهداهشزودتو نق عارذ لكل ى مساذؤأ لش 15 عو رذملانوكج, دقو

 ىالئرشلا

 07 2 1 111 12222222222 جاب اوم يحوم يحوي

 وهو قافتالا لاسم رك ذا فرح نيتفئاطلا فالح الو ندهاشلا فال الو ىوعدالاهتفلا_خ لماش

 ٠ [|| قوقح لع هداهشلان ااهنم لوصا ىلع د املا ىممنأ / عا ىوج فال_ةءالا لثاسمىف عرش لصالا

 ١ || لقالا فال ةلطاب ىعدملا نمرثك ايةداهشلا ن|اهنمو ىلاعت هقوقح فالخم ىوعدالب لبقتال داسعلا
 1 | تقو ىلعرصتقم بسلا, كلل او لصالان مهنوشلدسقملانهددزا قلطملا الملا نااسئمو همف قافتالل
 2 ا |هلمث) ردم ضمسو طقذ ىنعم ىوعدأاةداهشلا هقفاومو ىنعمواطفل نيتداهشل |هقذاومابتمو تبنبلا

 ِ تدحودقوةداهدلا لو.ق طرشدامعلا قوقح ىقىوعدلامدقت نال (2اىوعدلا تقفاوناةداهشلا

 1 قال دلل نم لأ هدو هدم نوكواةقراطمل ةقفاولامدار او اهفل اضاف تمدعناواهقف اورام

 185 ندهاشلان بر ةقفاوملا ق[كىنعملاو ا قاطاو م“ رثك | ناك اذااه

 | لش كلذ هيلع عدا ارارقاا دهتفلتقلاوأ بضغلا ىعداولف ةفاك ىنعم ةقفاوملاناو طارتشالا
 راشي لام (هسنت) ليزا نعرك لمعتالهيرارةالابرخ الاو لتقلاوأ تصغلاءامهذ> اذهموأو
 اساور ف تلا يدا درر - ملا

 لمقتال نأ هلوق ىلع ىيفيف همف ىوعدأا طرتشم هم نالت لا فدا عدلى ل مهو

 لولا ىلعو درت لمقو لقأ انهنإل لمت ل ةدروح انالف نأ ادهشف لصالا دور ىعداولو لبق" امهدنءوأ]

 نيعم هللا طرتش الهنا نياوصغلا مالكره الن ىنراباروضح طرغش ل اهلمقتا 3



 * هم 3

77 

 نإ ا ص يو

 3 (نيكسمالنم ىلع)
 اد
 |وهو هلع ذورمملا لعل املادو تاما نمدمقأسأ ةهدواوعد نال لدعت (حتاىلام نم ةرمشعلا مهاطعاو

 عديل هنال ادرجتاحرح ناكف عه ريغ ىوعدلا نالةداهشلا لقتال هلق لولو كحل تحت ل دراسمم
 ْ مازلا ةبالو هل سدلو هريغل اممعدي هنك ل ةعحت تناكناو راتسالا ىوعدو هيءاضقلا نككاقح هلبق
 0 لوزسال نانهداز زعهرك ذاذك د وومشلا ملاك هل نموه (دهعلا مداقت لو هلوق) ىتنأب زءريغل ريغ

 ةداهمشلا ناله, قا تاما مدعل لمقت الامداةّتم ن اكول هنال همة ىقاملا قربم ضءملو رنا ىفخيرلا

 1 م 0 هني ا ./ نودودحواهلوق) امهتداهشطقساامهقرب ىضاةلاريخا اذا ل. ةداهشلا ىف رصعفنال هتاثان اركذو

 تتم 5 0 /! ةعلو محفل نعرك فو قملا ىوعد ىلع فقوش فذاقهناحرحلانال فذتلا قدح ايدبق (فذ لاف

 حا 3 5 2 . 00 : م 5

 3 6 زل 048 ىت || ضراعت اذاو هئادح ىلا ةسام ةجاحناوديعلاواىلاعت هللا قحتابثا نءاسومفاسل (ل.قتذ تنم هلوق)

 "هجر دعب م اذهو كلذ نم ىذاقلا هعنعل هءلعةندملا لمقت هناسلو هدب نيلسملا ى ذود لج رك يملا هيلع عمم ماع
5-3 08 

 ايل ري... تعبير م سعر ير || نملك ف لوقا (2ا حم ودهم نهوهلوة) رحفقاعقسافلااوركذا مالسلا هيلع هلوقل لتوه
 6 5 هدا قرر هلعجوىلاو هور | ترد يعج اعاهنا عم دسقس مقوأ ىدع تح ىاااطادت حاشا 7

 ّ 5 ىل 0 3 ةدايزر كن. تأطخا هإوةب تمهوارسق ثيغ حراشلااماو لكحلا, قاعتبامتاهنا عم ضعدلاب العتم

 ْ ' لوك باور اسم ٠ | ئىثلاىلا تمهو الوقت هعصقىف باعث لاق مهواالمهو بسان ءاريسفتلا اذهنا عم لاةلطاب تناك
 8 تاه 1 يور / هلاك ءلق بهذاذائثلا ىلا تمه وو م هواهبف تطلغاذا بالا ىف تمهوو هوا هلك هتك راد

 تاي يو (عر 0. | كوق) ىوج حراشلاو نتا مالك هانراقامشل مضت هنمو ىهت ا مسهور هاريضديرتتناو . هك
 005 3 تل[ 0 ةعكر هنالص نممهواو ىنعموأنرو طقسا ةبامداسحا نممهوأ : ارعملا ف و (قداهت ضعتههوا

 1و ا 308 هد[ 1 ضعبلابد نقتل ارهاظنا معاو تمه وأ ل_ةموهق تحس وات طلع كا دهاشلالاقوأ اواهك رت

 3 نر د 1 تى, | هحرشوريونتلا فهد.ق (هلوق ل.ة.هلوق) رح لق ملرخ !نالفلوهاعا حت |تمهوال اقول هنا د.قد
 تعيب ل 6 ا َن 5 لشد دهاشلان ا اب زا فاكم-هجوو ةضقانملا مدعو هل دوبمثملا بي ذكت مدعو سلخ لوط مدعب

 ع 4 7 0 رحل ىفلاق ل دءوهو هناوا نهكح :رادب اذا هيداهش لمقتف 0 اقل نيل هناي 0 1 0

 كوفر ل ل ىو هفينح ىنأ ىل ارز عمةياسبذلا فحص هيوءاضقتلا دع ناك اذاام لهدف لوبقلا صقصلا و7

 هيل ءناب عجرتلا نا لعت هذمو هأ ةساخلا ىف كى وتفلا هلعو فسو
 20 نمال ةيناخما مالك نم ىوتفلا

 0 نوه تاوب .. || لئسوالوأ ىضاقلادنعةلادعلا تءاثىا (الدعناكو هلوذ) مهضعن م الك ىفاملافالخت هيابغلا مالك

 لاح .- فهيد سايب 3 ١ اذااعدسقم لب هقالطا ىلع لومقلا مدع سدل (منا سلما نع ماقول هنال هلوق) فلا نعر لدعف هنع

 نول كل نإ جمع .. | هداهش تزا» كلذه» ركذ محرق لوالا همالك ىف:داهشلا ظفل ارك ذيل نافددا هش لوالا همالك ناك
 سمج و2 . 5 | دحأ نآزاوح ( لا ليل هلوق) ادهش نمو فنصملا لوةد عيدي. ةتلاا ذهل ى_عمالو ىوحا لاق ىلش
 سأيالف نكمل اذاامأ ل اسملاردة ىف ن اصقنلاو دان زلاك ةههش عضوم ناك ذاذااذهةوثرلاءهرغنيمدخن ا

 كتير أ نيمصخلا دحأ ىلاةراشالا كرت وأ هماعىعدملاوأ ىدملا مساوأ ةداهشلا طفل عدن نا لثم مالكل اةداعا

 ةداهشلا ظفل نالءاضقلا لق كلذروصت:راناوالدع نوكين أدع: ساحل نءماقناوهاردت ىرخ امو
 دهشام عمم ىذقي هلوق) رو ىابزءاضقلا هطرشاميلاةراشالاو هلع ىعدملاو ىعدملا سانام وأ

 | ىنيعهعو>رب لطسالف هيءاضقلا ىذاقلا ىلع بجوو ىعدالا_ة> .راصصالوأ هيدوهدملانالالؤأ (هي

 | هادا تاوح ىف هلوقل ةءادهلا ف هراتخاو تمهوأ هلو لودقال هتداهش ل اوف لومقلا ىنعم اذه ىلعف

 ميا حراشلا لج هيلع وتلو (ىباعىذقي ل.قو هلوق ( رك ضاهك ل زاخا
1 

 كون ثداحمانأ قايل انءاضقلا هجوو ىوج هتداهش ل.قتو لوقب نأ نودهلوق لقيو فنصمل | مالكح 0

1 



 (نمدملا مف نمثلاثلاءزجلا) 7و

 فلام لصفتلا نموركذاملاقينا قب ماعفرلا نمىلهسا عفدلاوا ةومثدعباف عفرددعب واهتو.
 او ةلطا ث مح ىندعلاو لب زلاو حراشلاكحارمشلاو ف: كلا مالك ر هاظا

 ةدامعلا ىحاقلا اهم مدع

 قاكدرحلا ح رح ىلع ةداسمثلادر ىفقلط ل كسلا نبااذكو لي دعتلا لبق ناك لام جف درحم حرج ىلع
 هيلا ىلا ءداز ىزعو ىفاولا مالكرهاظو لاق بتكلا ةماعلاعهتاسهدر لايكلاانب|قلطاو هصنوردلا

 حرخلا ىلعةدارمثلا لو,ة م دع ادرههأ | ىف حرصا ذكو ها هلوق ىلءالا هذوق ىلعىدنحربلا هل« بو لاق
 ةكرتلادعب وهامتاهريغودرجلاح رسمنا ىفراقنلاهصنو هدعبو |ليدعتلا ل_.ق نوكي نا نممعادرحمنا

 ادر ناك ناف مدخلا نعطوم-ملا دعت ثو اذلءوارسدومشلا نءىذاسقل |لأساذاف جارسلا اك

 نممعادر لاح رجلا ىلع ةذايوشلا لوف عدم نكلو ليقالاو هلءةدمل
 هدعب وأ ليدعتلا لبق 3 ١ نا

 ادرحم ناكوارسهر ىضاةلارماذاامااروج هيلع ندريو مصخل اهاعدااذاعف وهاس لصفتلا نارك ذم
 دارملان ا ملعب هنمو ىبتن اح رمل مدق.ف ليدعتلا 5 را ضراعتلةداملا لطب ارم هماع نهرب اذاق ا

 سلو ارهج هيرامخالا مقواذاهريغودرحملانيب حرجا ىف ةقرفتلا رحجلا بحاص مال كح ىف ليصفتلا تنيك 00
 هوق) مهضعب مللكرممهوتكدبوا دعت لبق ناكولاكةسن ايدرجلاحرجاوةقرفتلا دارا | .؟ير“ م. نجيم
 راهظا حالططالا ىفو لاق حامصملا نءرح هصقنو هياعاح رج ةراسسأب هحرح نم محلا خفي (حرج ىلع ْ فيي 7 0 1

 مهدارم نارهانغلا نكل ىلاعت هلياقحريزعتلا نمضت اذاامل لماش (عرشلا قوةح نم هلوق) دهاشلا سف ا / حلا كل

 قرب عملا نال ةروتلاب هعف در هنالهمازلا ىذاقلا عسو ىف سدلو مذوقل اريزعتلا لتديالقدحما قحلا نها مهر 7 في 0 :
 ةانزواةقسفدومثلانااو دوش ناو هلو3) رحباهب طقست ال ث.حدو دل | فال ةروتلاب طقس هللا ميل كك / 90 ناو 5
 را اوبرعشوا اونزم-منانةننملا هلع ىعدملا ةماقا ن مقا سامدرهغنمودرملح رجلا نماذهاواعج (حلا دهر هحشرإ >0
 رام دب قرفالفالاو دهعلامداقةتاذاام ىلع قالا لمح ىجأب زلالاقف ا.سرندب قرفأ ا ىلا باف 0 0 دوز 3 0
 ليقت الاغادرحملحرحلا ىلعةداهشلا نا لءاو دهعلا مداقت لو ىقأساهمف هلوقن حراشلاراثااذهىلاو كوع 6كوب 1

 هل.فواهسلحم ىف باتدق هلءأو ةبولابهقسف عقرب ىدافلان ال مكحلا تت ل ددالامدرجلا ىسفلا نال 1 0 م

 نييتامىعزتاح ةرورضللو مارحوهو رو رضريغ نم ةشحافلا ةعاشاو رقسلا كت همف نالو ىجلم لا لاق نر دا |
 ملاظلاةلاخارصنا مالسلاهيلع هلوقل ز وك نا ىتءذف ملظلا نعرلاظلاعنموهوةرورضهبفللاقيالو لاق | ت/هوميز ر كعب "ثق |

 دل |هبتداهشدرتىتحارس ىضاقللراسخالا نم هنكةلدابشلاهذ_همىلا ةرورضال لو نانال مولطملاوا

 ل.ةتقددعلا ق>و |ىلاعت هللا ق-تاسثا هذ ناكن ايدرحترمغح رجلا ناك اذااما كالذي لظنلا عنم نكماف ةارار 4 // ها ا

 وهودنعلا قحو اللا ق- باحادوصقللا نال ده هيف ناكن او قوقحلاءا.> ار ورضام-متداسهش اد علل
 لبق لامار ردلاىفهلوقناكلرهظاذه تلعاذا ىتنا ح رحلا تشر هنهصىف ومحلات لمخدي

 هيفامهتمدحاو دجور1و ددعل اواعرسشلا قحتا..”امالا عفترتال اهت وثدعتةلادعلا نالوداهثلاهذه

 ارسواارهج هحرجءاوساةلطم ل.دعتلا دعي درا رجلا ىلع ةداهتل ا!لومو مدع هياضتةالرهاظرظن

 ةلادعلا تويثدعب ولوارسدرجلا رجلا ىلع ةداهثلا لو.ةديفب ىجلد زلام للك ا نم تلعام كلذكس دلو

 قرف نا افالخ هليقالو ليدعتل ادعبالا قلط هلع ةداسهدلا لسقتال ثدحارهج درا حرحلا فالخ
 هل قال هنأب رارقاهنال (خلا اودهشاذاالاهلوق) ريد فرحها نعمانمّدق اهت لمصفتتلا نمدارماوه اذهو
 ءانثتسالااذهو رحهسفن لعن اسنالارارق ابان نموهاستاو حر اذه سدلو يلب ز ىنعملاقهنف
 || ماقاواهلوق) انت لطيههناوامهرحأتسا هناهرارق | ىلع مهتداهشك (هوحنواهلوق) ىوج عطقنم
 ماقاو لطاملا اذه ىلعاودهش النا ىلعلاملا نماذدكب دوهشلا تحاصلاقاذااذكو (متا هيلع عاملا

 ةوشرملاهتعفدىا لاملانماذك,هلوقو ىليز هتنب لقت لاملا داد كسا تلطو ة ثني كلذ ىلع
 هداهشلاهذببنالف ىلءاودهش الثلا ذك عفدهنا ىنجا ىّدا اذااذكو رد عرشلا ىنعملاب ملصالفالاو
 هلود) رب هيداهش لبقتالف دهاشلا ىسفهيتش هنافلوكنو ارارقاوا ةنساما تنثو مهدر باطو

 : مهاطعأو



 ا (نك.مالثم ىلع)

 | ىلع لماعلا قالطا ىفو رحل ىفلاقالف دي واعم نيددزب لدم ناكن او ةزئاحهنداسهشة رب زعلا دعنا

 ىهو هب ةقنال م نر نأب هددسقت يش ' ولعل مهسفنأ نورحؤ و نول نيل لاملادارا لبق 3و

 رمعلاىفالدعناك اذاةداهشل الو.ةمْث احتاوللاب زلاك ةدنندلا ةعانصل !تحاص نان ءانرق ردوه

 3 س.ةركللذ مهل نم( مهتد اهشليقتالفهلوق) اند تاقدصلاودد زحلانم (هونو جا رخو

 ناو مهنال تاه ناتو فانسصالا محب كار لاو بكارم لاق نوفرعملااذكودلمل !امشوس ةيرقلا
 يقتالمهاناعرو هعارتو هلاسع هل دوشف ىداريبكريمأ ةيارهولا حرش ن ءديفو فلا ع ءرحص ضل اىلع

 ,اهدالوأ شدا تءاوأاريثك هيلع فالحب وا ( همالك ى افزاحموأ هلوق) ضرالا ب راعرازملاةداهشك
 قتعلادعب نادم ءلادهشول ةصالخلا ىف لاق ةمهتلالا هل امعىف ناك مل ثمح ( قدعمل قدعمو هلوق) ردم هربغ
 اعفنامهسفنالنارحام_خالرعلا ف لاق ىبتنا لمقتال ىرتشملاو عئاملا التم اة لانا
 نامهوب ماقملا ذه ىف مهضعن مالكو قتعلا لطيبف عد 0 لا زخدقو افلاعلامهتداهشالول هنال ىدعلات امشا

 هسكعزوسو (اىبملؤالاو هلوق) رعبا دج الرف لي تلقا سدلو ةصالخملا مالكن مليلعتلا
 ةداهش لف عرش دنع ىلعل ادهش نس او ارينق نان وانام ةداهشلا لو هزاو - ىلع ل لءلدلاو ىوج

 راشأو هلودا هلا لقتال نم بالا للم (خحاامهانأ ناادهشولو هلوق) ىليز ىلع قفا ا

 نأب نيسصولاو | نالف ىلا ىدوا تنملانأب . هل ىدوملاوأ نينويدملاوانيّئادلا:داهش ن اىلانشبالاةداهش
 لكلا ىنافورعمتوملا نوكَ مد الوالالاو تلبق عدا نا س 1# ىف كلذك امهعمنالغل ىصوا تملا

 نكي اذاامفالخ ئثابب تدثهناال نييعتلا دوم هتفك ةداسهشلاهذهو ىصولا بصنةيالو ىضاسقال
 يلب ردعانلا مشتل | 4 ةمهتارمفو ةندملا» ل الا ىدولا بصن ىذاقلا كل ءالدمةمح هنال رهام

 نال(لمقتالو واتا ىلبزاعف:هسفنلرصدهاشلا نال (ليقتالناسانقلاو هلوق)
 نءليكولابصن بالو ىذاسقال سل هنال(حازوتالك هلوق) ليز ةمسولا ىلعادح ارم ال ى ضال
 م امهئالدمهتل الحال ةمحومربغ ىهوامهتداب مشب تدل تنثواف دوقفملاق الا تئاغلا
 ءرصا ضي لة ةموصخمارءلكوامهادانآادهشولذا قافتا (هنوود ص.ب هلوق ة)ردعو ىجليز تلطبف
 م :ةلا وهن زازبلا نعاضد ارحب لكولل هيداهش ل ة:ال نم لك ذب الايدارملاو ةصالذا
 لحب ىصولا لولحتالو امصاخ لمقتل ةئرولا غولب دعب واهريغ بصنو ىضاققلا هلزعامدعب تمل ى ىسولا
 لا ءدعن لكوال دهشاذا لمك ولا اما همدعو هماصحخ ىو ساو هسفن لز 0

 .رهلاىقو لا ىاثال اهالخاهمدعل تاقالاو ةمهتللاقاغتا لمقتال هلزعدع دهش متءاضقلا س
 همقو ىهتنانارخآديلا مديواذه قس فل. قناضب اذ ىصواو اهل ىدوا تملا ع
 هد_:ءذا زكحف اغل اءناكن اواقاسفتا ازمصملا ريغص هل دوهشملا ناكن ا تملا ىل !ثراول ىدولادهسشول

 ندعمْئُش هل ثدملار ارقا ىلع نامصولا دهمشولو هن اورلار هأظ ىف لدقت ىنح لردك 'واوزوعاههدنعو
 راغالاوب ريوتتلا ناك تلد 5 هل -ةولو لد دعتلادع اذه (ماىذاقلا عم م 'الو هلوق) لمعت خلا ثراول

 لبق ةداسهمشال عفد ليدعتلا لق هناو رس المو اك ولولا ل ع

 ا وأال ماعناك هناو ةفالخلا ٠ نمز ل .ةامل كد !ابدسُم كا ناكيهنأ ئمدقلا تاس زل طن ةفيلخلا

 (ن ناطا بلالاعدلوت) ىوج ءاقملا ذه ىف فاكك لذو د يالولا ثيحن مال ةنان دل ثيل نمدجغتلا لاق

 ادمدتافل عمك طذ ةيقو رك هلم داهثالف ةئرلد ةق رد تاكا اذ ءورمالو الاوهدادجاو هنابآ ةقرح

 0 : /و 1 / ى 0 0 توش ام_مسفنأ لعنار ةءامهنال اتورعمتوملان ك1 ناو لسقتت نان نينو دملا لمسه ىفالا || ارهاظ ىا فدو م

 0 . -لإ و ىدولاو هلوة)رامهتح ىف امهرارأ 59 :اننندلا برت ومتدثو ةمهتلا تفل امهلدوومذلل صرع | هن الو

 4 8 0 هاب ال اذاا ضو بصنب نا ىذاقلل لد ىوعدلا ىلع فقوالزاو 2/ةااضرلا انه ىوعدلان هدارملا (عدب
 ها

 ل ماس تن نال (اناسصتسا هلوذ) ىن.عروك ذلارا تءايزلعقاملا ذر ةاشلا ظرامتاوق دار ول

 يعول فه

 4 2 !لنإ



 لاقو المأةدحاوامهتلمتناكءاوس

 ةداهش لبق (و) دح ا ىلعهيداهش

 لقت (و ىىذلا ىلعال ه٠ ىلعف رلا)

 نم ةداهش

 ناإةريغصل او هومللا نم قءُسمورغص

 هنان_س>تناكو (ةريمكلا بنتجا

 جعل اوه ذك هناديس نم تاغا

 تبكترا نم لءقو ةريتعملا دلادعلاق
 2 ريغص لعرصاوا ةريبكح

 ' مك اهتلادع

 ار-ةلاو هللا ءكارشالا د ةفددس

 قتلو الاول نومو خا لا

 انزلاو نمؤملا لام بهنو ق>ربةد
 لام لك اوانرلا لك | ل.ةورلا برشو

 ةشحاف ى مدت امةريبكلا لءةوىئاتنلا

 مستملوا انزلاو هطاوالاك عرشلا ىف

 ةيوةعاباعع رش نكلو ةدحاق
 قديعولاو ادحتارامندلا ىتعطاق صنب

 امو ميت. الام لو ةقرمحلاك ىلا

 ع ,ماععرشالو عرشا ا ىفةشحاف مي

 ةزمغلاك نرادلا ىد- >|قةيوقع

 ناكام لمشو هريغ صو حق هل ةلاوا

 امارس ناك اموةرينكو وهذ نتعامل

 ناك امنا 2 الاو : هريغصو مق هريغل

 همرخ مه هف ةو سلبسملا نبات

 وهذالاو راك را ندلاوىلاعت هلا

 (فاقالا) هداهش لست (و و) ةريغص

 هنا سابع نبا نعونتخ ا ىذلاىا

 .اذااندنعلءةناغاو هيداهش لقتال

 ناو الهلا فوخخو اريكلارذعب هكر
 واضرفلا ن نءعصا ارعالا هو ىلع دكزت

 نيدلاب فاهتتسالاو |اولاقام ىلعةئسلا

 ةفرعم م ديال هتداهث ل قئالف
 هريغو ئش هر دبل هفينحوأف هتقو

 (ن) نينسرشعىلا نية عسس ن نملاق

 (ىفنخاوانزلادلوو ىدخ ا ةداهلمقت

 0 ل دهش ال لكشملا ناالا

 لة ةأرعاو لبر عم دهشولو :أرم |

 انزلادلو هداهش ل. ةداعاو ةناز ازاى

 ثالاملاقو الوا انزلاق دهشءاوءاقاطم

 1 و جلا سل راما 2100 اس اوطما طاوولكا 9ك كلا لااا

 | لوالا قو ادصق سم ىلعاهمامقل هسكعزوحجال لم هلكوم رفاكل كو ىلعر ذاكن مولا ثيح هحرششو
 هيصعع ب نذاى أ (ةريغصولا :

 أ ءابوك(لاهريلامارح ناكامو ءاوق) ىوج فللا سدترب ىلعرشت ) 0 ا لا ف

 ْ رع لم لماعلا ناكنا جا -ارسلا ىف (لاعلاوهلوق) مما رهناتالد جوال( لال ام 6
 د 1 ذك دم دج نب نانا وسلا طل ةناخاا - زق ال و و س71

 11 .ةنالىفاشلاو كلاملاتوةلملادادكتا طرت ىلمل ىلا نما (نمءملا تت نمثلاغلاءزجلا) نه

 ْش | ىعدا اذا ىعب بوست او ءاص « الا ىفالا إسم ىلع رف اك ن ,هال لاق ثم هحرردلا ف ىقامدهتو ىتاثلا او ىبتناانمك

 ' تامىدارصنل انالف نينالف نا ىداوأ لسع م هخ ىلع نينار مصن نيد مدهاتت ماقأو ىفارصت نمءاصدالا

 : ناسا | هو لمقت همسن ىلعنممنا ارمصن ١ ندهاث ماقاو - ال نيد ه.ءلعامل-هرضحاو هن ”راووهو

 مص |ناكاذاام ىلعامح هسلالينر ثلا ىف هاج نيتاثسملا تاه ىقةداهشلا لومقورردلا ىف قئمهه>وو

 هلوق هب ءاعنم» رانا هنت فك ىتدللا كتمت 71 |تسنلاو ةءاضوللاركس همه نس دلانا ارقم جسما |

 للدلاةوكن اللا تفاتحناناواقلط مزاولان لوقلا ىلع مزلي تل ناف (الماّةدحاو واحلم ناك 0
 .[/ةدحاوةلمدلكر فكلا نا لاقي نأ تاوحادافتس هنمامىلا يلد ناراشأ تلق ىعدملا نمصخا

 ةداهمش,نييدو.محر مالسلا هيلع هناىورامانل (دحأىءهند اهشلمقتال ىفاشلاو كلاملاقو هلوق)|] ن

 ْى راصنلاةداهثزاحأ مال !|هيلعهنا هللادرعنب رباحو ىرعثالا ىسومخ أن ,ءوانزلاب امملع دوج

 نمأّسسملا نرحلاندار او ) هلثم ىلع كر ختاو هلوق) ىابزفللا عاج اهيلعو ضعب ىلع مهضعب

 جتفلان هلا رعرخدحأ ىلع درعلا ةداهشالو قرتس نامأالب انر اد لدول كر ناجم روصت.ال هنال

 اف ةيالولا عاطقنال شدحلاو رف الاكنفلا د نرراد نماناك ادامه[ 5 ” ىلع ىف رحنا نم ىنث: ةسولاق

 لها نالاكرتثلاذو ايمورا ذه ناك ناو ضع ىلع مهضعب ةداهش لمقت ثمح ةمذلا ل- هأ فالنع ملام 3

 نمأتسملا لع ذل اةداهش لمقتو هملع هل ةمالوال هن 1 (ىذل ا ىلعال هلوق) قيعانراد له 326 رماد نا

 ىليزلاىف ىذلا (ن مولا لامس و هلود) عسل ةنالونا لكم |راقنالا نم لأ فلا أل

 ا تطبع :ةعش هإ»ةرملام هد ءاعلاقاذا هته ب ىر هوجن )اف. نمؤالا تهب ود انعلاو

 | ةداهث ل تو هلوق) انئالثمربغل 11111111 اوهوهريغل مرح ضئاحلا

 ١ ياهلوق) نعغلاو فاقلانر اغا فلقالا قو ىنمعنات * ايدام رمغ ع نمصوصنلا قالطال (فلقالا

 ١ نمز ىف نتخءاسلا | ناكفاولحنالاقذلا ةنوتخخا عاجذا* اسنالةمركملاحر | ةن_ سوهو (نتذإ ىذلا

 ااانخنا ًامالسلا !هملع هتمز ىف هعوقو ىلع ل دتريغص) [مضاجما تيداحأو لسو هيلع !لض للا لوسر نإ مصأ

 أاريكلا (ةدقن) ىنرعدل : لن اهافذجسا دك مادام ىلع لو# (هتداهش لقت الهنا سامع نا نءوهلوق)

 ْ ىضتقمو ىاتعلا 3 اذكميتخقف ةناتن ىرتشروا جو زي نا هملعالاو لعف هسفن نتنع ناهنكم أاذا

 : أ هيف و احا هنتتع لاق ث يح ىخركلا نعرعملا ىف ةارهفاانمو ءءلعكلذ بوجوزلاجأ رن أهنل ايو

 نياو ىنركلا» داملم<ناالا ىمت اهروثلاهريغم :وع ىلع ىلع: ناىجامءلل نسأل لتاقمئان ع

 .ش ضار ءالاهجو ىلعهكرت ناو هلوق) ةتمأوهتحو كه ءلاهرظأ لك ع 0 ىلع لتاقم

 : لاقن ادعي ءانعل | ضع لوق هلعج ثمح ىجلب نإ 0 امالكع :: ضوإك انلامهذدم س داانعش لاو( ضرفلان ع

 | تسال كاك درر (ئت دغر ةفيتوأ ع هاوذ) ىبتا ال دل رالهئسوهو

 هندالو ند ءعباسل |موملا لع هو نيتسرشعىلا ع. لق نوجا دقو ىأرلاب فرعت الريداقملاو

 (حاهريغو هلوق) رح ةرشعاتنت اءرخ آوعسسس هتقو لأ ناراتلاورر دهر كلبسالو هلة<ن 0

 6 الذكو وهرخ ىلا نورخأتملاهردقواتقو ناتذلل مامالاردق,ملو ربلا ىف :لاقاذهلو نرخأتملا نم ىن

 انزلادلوو هلوق) رحب نيديصخملاعو زنم لعق نزو ىلععاخحلا تف ( ىمصخحلاو هلوق) رردلان 00

 ميكاب بجوتالهر وناةيان>وأ هتدان زواوضل |عءق نال مهنمةلادعلا ققحل( ا

 | ىداطادتحاةداهشلا قحىفةأرعا لعحت هيالدو دل اريغىف ىنعب (لمقتةأر ارماو لجر عم دهشولو هلوق )

 | اعارهلوق) لح رالد ن نهدحو ءاسنلا عمالو ةأر ا هيلا | مضنملامدودخلاريغف لجر عمده, نازوعال | ١

 1 يل 1 الل ممم

 نبا مهبدار ااو(لا ملا) هداه لسقت (و) اقلام لمقت الل 5و هياورارهاظن تملا قروك ذملاىثا ارا ضعب وانزل ىفالا قوقحلا عمج قل قت :



 58 (نيكهالنم ىلع) ْ
7 22777777 222222222222222 
 ةناز 0 نعلن مثةينقلان ءردهعم م داخإ اذا أعدم .قمةرهاصموااعاضر مرحناو علاو خالل ةداهشلا

 ةدابستلا صتعالهيلوشلا لع ادا مدعب دسقتلاو تن !الودعول لقت هيلع عاملاودوبشلا مصاخت

 ةزيكتم ىديالاو هزيقمموندب المالا نال (هيب أوهات ًارماو هلوق ىلا اعاضر هيوباو هلوق) هور حالا

 رح "الل نيحوزلادحاوأ ادالو هتبارق ةاهيداب.تقالذ# ةمهعلا قع الف ضعبلا لامف ضعمل ةطوسالو

 12 1 ىد :.عهبجأا اذائذلا ىوهن ,م سفنلا بو. تع ىلا ها ال ىلا راشدام ىلع

 00 1 / هقرق نمعمسو دن: ااوراصق لن )| فاك هقر ةرمعازتاه تسلا هدا د نمدحاو لكمن(خاجداوخماك وق

 ثمح ن مهقسق مهنا (اندنعةلومقمهلو3)
 هاسعا كلذ ىلعم هل لماحلاناالاداةةعالا

 0 8 هاه 8 عن دامكلذو ندتلاو

 هكا ا فمر نع ف 7 1
 10 5 ل ا جلاب نم دقو عا ا (انحامنو :ةو هلوق) ىدعدم !اتاكدتران م

 1 ا - 6 ا 1 ضي هيي ل .ةنالدجأ دنعو (ماىذاشل !لاقوهلود) حاسلان كا هش انوع نعت

 8011 // هَ 5 هو ركل لعد (اطخلا ىلا نوسن هلود) نم ىعع هنالم هلوق قمالل اوىقيعةمضفارو را علا ]هل | 1

 لالاوه قداح ارفعحو ريكحالا الاوهام .اعنامعزب ناك هنال س ةاكلاب هيلصو ىف هو. نب ىددع

 ةساك توقانل نادلدلا ممعم روك ملا نال ةسانكلاب سثاككل ل ادبا باو صلاو غو يلب ورشف

 ةلطو هلوق) مل نءان مش ةفورعمريخف سئاككلاامأو ةفوكلاي لسع فاكلا مد
 ليال 0 0 رحافوبق مدع حصالاو هلم لع اوفلتحتاو هلةداهشال ديرما نال ذا ايددق ) هلثم لع ىذلاو

 حج هذ[

 م 0 ١ 2 لعن ان اريصن دبع ةصالخما نع رد /ا فامهلم لع ىدلا:دا,مث لوشن مىذتسي هنا عا ءاو طبخملان 3

 ٌحدللاو ى م لاو - ىلع نامناممصن دهشولو نيلسملا ن منت رع أو لحردبشولا] كحعو زدت 21د < وهو لسأ هنا ارصأ

 كل ذكرفاكلل اىقىعش ى ,دقملا ةمالعل الاق ىجعت | لمت الو مال الا ىلءري وز اح تلس| اسهم ةمنارممت

 ىثتس اذكو ىوج ةمجن ولولا ف هيأ هتثصىذلااذ هو لاق ثناركتوااهركم لسأولاكلتقنالو رب ريح
 نا 0 /و يتولد مهمداهش هم اعل صن ال إ- اد ا نمهرشع د_مدق تام ىمذ همن 0 ءردهلا قام

 بدزرإر تمرهسر توم هنا بلا ىلولا ىعداق هنيدل-هأ نمرافك هتاملوأ ةمقنو ملسمىلو ترملا هذ ناكولو نيميسملا نم قاس

 هي 0 مدل, |, | «'اربم للا ىلولاذخ أ يكلذي رفكل |لهأ نم نان'ادهشو هئاريمذختأب ناداراوهسلا ىموأ هناو لسا
 و 00 نا ا نب || لوتي هيلع لص ىلولاريغ همالسا ىلعدهش لولوالدعن كنا سما هملوةداهشب هيلع لص وامي ايش
 0 ها 1 ةمأب فز هنأ ى راصنلا نمدعرأ ىفا رصن ىلع دهشون ايْضاق ىندد لاقمث ىجبتن اهل ثاريمالو لسملا هيلو

 0 / 50 ١ م-هفذقلدوهشلارزعب وامبتعدحا ئرد هتعواطاولاق ناو لج رلادح اههركتسا هنااو دهش ن اق ةسم ||
 «كعرل 0 0 1 هديعهتان ارفاكد هوه دبع هنا ذنب ىف دبع ل_بم ىعداول ع :ادنلا. ل رعبلا فاموثتس اذكو هل سلا |||

 0 تلق ىذاسقلا هي ىذق دوهشل القت ملول للا ىضاقلا ىلعةدأ 0 لست نالف ىضاقلا هب ىضق

 هدام ةمملاواولا نعرت لطمل ا ىلعال هوق) زخرلا فاك
 ةداهشلا تاطءاضتلادعب هيل ددوهشملا ل أ مث ص اصقو ادب عطب ىفارصن ىلع ا دهش ناينارصن هصنو

 بهتال ةيدلا ناو داهشلات لطب هلود _هاسظو ىنهمنات ان وق علا ىف ءاضقلا نم ءاضمالانال

 لكأ لوقو هلم ةودةردلا بحت فسوبىأ ن املا زعم فاصخلل ىضاسقلا بدأ ع نءةلاليئربشلا و ا

 ةيدلا ىذقن امهدنعو سغنلا فةيدلاب ىذق الو سفنلا نوداصفءاضقلا ذنب ةفيشح ىنأ دنع لبقو ْ

 سفنلا ىفئشب ىضقيالو سفنلا نوداعف صاصقلاهاضتلا ذنب هدنع لوك اءءاضقلا كح امم
 ادصق هيلعدداهشا !تدوواذاام سا ىلعال هلوق ن هدا ارملان ا لعاو ىبت ااممقةيدل ان ىذقنامهدنعو

 ددعلا ىلعرفاكلا ةداسهث ل قتط ىلا فو لاق ثم>ردهأ | ىنام هوب لوالاف تاقدرو رضوا ا:مةولمف

 ىورفاكلا ىلع والا فةداهشلا نال ل.ةنال سكحعلا ىلءوا سم ءالومناكناورحاتلا رفاكسلا
 ناك او تيمىذ ىلءنيدب ىذلاةداهش لقتو ىلوملا عمدبعل الزام لكوملا عمل كولو ملسملا ىلع ىفاثلا

 ريونتلا ىفام ىلا هرخآى ا لكوملا عم لمكوأ هكولاو هوقو اش د حدا مسانيد هبلعنولكألا النا طمرش اسم هيو
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 ' ( جرطشلاو هلوذ) رح ص نب ودي زبر هلاك اغاذا صقنيو بلغاذادا درب هلامهنالرمقلا نم دوم ْ

 راض اوهو رسكلاب ىلقو معلا. لبق ىوجلا لاقو سوماعلا نعرحب هنف ةغلنيسلاو خفنالو هلوارسكب |
 أ هنوك فاح ارثكى اء زلا دق نكل بع ف احم اميل عرثك.ناكاذا ذك (امهمس ةالصلا هتوغتو اهلوق) |

 الهنا م هدر تجوتالترثكلا نودي فاما قى ذكلاوابنكلا نوذي فاح ةرثكن ا ءداسفم انذاك
 ًأاتادنال لب فلحتا هيلا مضن ادقواصوصخا قل طمرثاكلا نم هنالءرثكللا لع فووتت ىذكلاةمرحنالإ|

 دحأ هملا ضن لام هنداوشدرتالف اغاسم هفدابتحالا نال(ىقسفن سل هلوق) هنم كلدرتك اذاهرروتشل

 هحرشوريونتلا قدازو فاح اةرثكوءالصلا توفوراتلا ىهو ىتدعن الااهانركذ ىلا ةمالثلاىناعملا |
 ىأ(اهو ركمناك ناو هلوق ) هملعمو ادب ناواقف هملعرك ذي ناو قد رطلا ىلع هيبعالا هو 0

 الماةروك د ملا ناعملادحأ دح و ىتعنا (لاح لكر ةداومشلا دو درموهف هلوق) عقلا نعم

 انوعلم ن وكن نمو ىنبعلا ل اقدرتلاب بعلب نم نوعلم مالسل او ةالصلا هلع اقو ا

 تاوصوهاممىلوال اندارا لاقي ن ألا اءاوص ناكل لوقن نارهاظلا ناك( ىلوا ناكل هلوق) الدعنكيلا
 جب رظشلاو درتلا نيب ةقرفتلا ىلع ىنشيح راشلاهركذ ىذا اذه لوقاو ىوج كل ذهيداربو قلطن دق هناقأ
 ديننا هبلا مذنب نا طرتشب ثيح ةرطشلا فالخاقلطمهرداهش طوقس بحوب درتلاب بعللاناوأ

 ْ همالكن هردامتملا نال فذصملا مالكرهاظ ف ال_خابنكل حارشلااهب حرص ناو ةقرفتلاهدهو ىناعملا

 ٍ ىلع ف ةونتال درتلا.بعلل ا ةمرح تناك ناو يرطشلاك هيداسش طوقس# والدرتلاب بعللادرحمنأ

 هديسقتكد لافتتاح راقتلانىفنصملادبسقتف ةوهشلا لوصح ل جال لب راقلاو فرن يم مامخنا |

 بعللا در جن اف رص اذهفام_مدس ةالسلا هتوفتواهلوق ىلا ىرتالأ برعشلا بناحىف نامدالاب
 ناووهفاماردرئلاببعللا در ناكحناو ةداهشلادربج وبال قم_سا#ّئث ماعضن | نوديام-جب

 ر.لاوهاذهوهوخورامقتلابن وكنا هنرهشو هرهقسفرو لن كلر ماي ناودرنلاب بعالادرعت سف
 هلود) ماجر طشل ايرماقي وال اقول حراشلا لوق طقس هرخالالاو مر طشلا ىلع درتلل فخصملا مدشقت ىف
 دعب عضومق هسأر هفشكو سانلادنع لجر دك امارس نكد 1 ناوةءورملانلخاملك اذك (حنا ل وميوأ
 ةصصو فافتتس لال ىضفملاحزملا ف طارفالاو هل ةقرسو دعم لا فئادحالا ةعراصمو بدأ ةءاسا هلعف
 ل.قتلالدلاو ساختلاو كئاحتاو لاب رلاف ةثيندلا ةعانصلا هنم سدلو ساسنلاب فافدثسالاو لذارالا
 ىعيش وةعورملاب لام لعف قدوطرشاموةريغسصلا ف نامدالااوطرش مها معا مالو دعاوناكنامهتداهمش|

 لدعي سلا بلغم لءاقذ هراقساف نك, ل ناو هتلادع تطقساسهب لكامل عفاذاو ىلوال ا هطارتشا
 | نعردىتتسل هيروع فشك اذكو ىيعءانحم هلق ىلع لدي هنال (قيرطلا ىلع هلوق) رحب قسافالو
 3 همزا ف ءارمتسالل ىف ثكل | الذ هر قسفنال هناف هررتتس امدح ملاذا طئاغلاو ل ودللاهفثكا امأو حفلا
 نوعباتلاوةرامتلا مهو (فلسلابسروظب وا هلوق) هانمدقاكهرتسام د-عملاذا ءاجضتسالا هلرت
 ىكوأ ناكل مس رهظ والاقولوهبادخلا قاك لمت هتك ولهنال اروهطظل ادق ةباهتلا اك ةفشحواو
 . || حاصلا فاسلا نا فاخماو فل للا نيب قرفلاو فلسلا نم نكي 1 ناو ملسم بسب است ةلادعلا نال
 : | ةقتح أف طعورشلا ق نوكسلادوريخما مهد هد نم مالملا تغب فلخلاو نيعباتتلا نم لوالاردصلا

 0 ءانب مهتم سدلو اًةرانعلاو ىردركلا بقانم ىف كمهنم هنا ىلعءانب ماع ىلع ص اخف طعاما نيعباتلا ىلع

 تشاو نيعناتلاراغصرصاع ن«ةسداسلا ةقمطلا نم هلعج هناقرح نبا مال_بالا عش هرح رصام ىلع

 ىأن عةرانعلا نعرصلا قىأهفوردلا فلاقرحك سذهتلا بي رقت ىندركذةياصتلا نمدحأ ءاقلل
 لطاب ىلع ن اكن اواشيدنودقتعي مهنال مهنمأربت نماهلقأ 5 ةبامتلا بس نمةداسش لبقأ ال فسول
 اذهو ةموتلا مدعلرح هيبأةايحال احولو (حنا همخال لمقتوهلوق ) ىستناباسأ | فالخع هقسفرهظ: لف
 من ل ل7 1 1 5 | لوق نا لعاو ىبعلمقتالاريتكحا مرسلا لصبول هنعو ل.ة:الهلادعىف ناكول كاامدذعالا عاسجالاب

 ةداهمشلا :
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 (نيكسالنم لعل /53

 أأ ثافد نال كا او 11 ةدووه ار طقس 0 1 رامذا لد لا 25نامدالا طارتشاد ف 5 ا

 م نءهداهش ل.قنال ىصحانلا لاقور<ةريغصل ا ىلع رارمالار سقت قايد نز5 وأ لعفلا

 ا :فورعملاب رمالادك رتو مه هطالتخا نالركس ملنأو برعش ا ىلعةناحماو روعقلا سلاح
 اتا ءقوهلود ) ىتبع هيداهش لب دع 2:الو اة سف سواحلا سفن ن نك ناوهتلادع

 نان اهلصعو ىوج :داهشلالوبق مدع 1ارانم نوت ن , نا حطصبال ىنةرما هناك لعبه ذرالاش ان لاك
 | ثرويمال مون يا ناداه الزل دب ا.نامدالا طارعشا حجري ىلا لع لكلا

 ارا 0 |ىلادعصي ناهيق تلاغلا او ىنمددلا الودد نماناام مالسلاو هال دلا هءلعلاقدقو ها معلا

 || فيرعتلاوو ءالانمئثف ىناناامىأ عوش ريكنتلاو تعال ازوهلانادبلاو ىل» نق قو هوءاسنلا تازوع
 أ هوقزف دعسانلل ىف واهلوقب ىأ (بسنالاوهو هلوق) رح ىم عوذلا كلذالو لاق هناك دهعللددلا 4

 | اهكوف رقت رحل راع تاما .رحت تناكاذاالا (ا سانئتسالل هترب ىف ةماهلا ك سع ناكاذاامأ

 ىدنفاىدءس مالكو اهريغو هر اذه هرم رك ىلع موعمس هنال ( س انلل ىنذ و اهلوذ) ىنع عسد دوا لكأتف

 نكملامةلومقمرعاشلاةداهشو هعم»» وأ ءانغلا سلم سلس نمةداهش لمقتالوردةرحالارهدسقت دقي
 ٠ أ قد ةياأد ءخاشملا نمو ىنبعلا لاقاةلطمءانغلا ز اود مدع فدعا ذلك وو هانتلإو رق هو فزد
 ماظن هيديفتس دل نغم ناكااذا لاق نم مهنمو حاككذللامالعا همف فدل ب رمضد سأبالهرأ ىرتالا سرعلا

 ب

 ك1 71 00 1 3 جحا طن تا كل ةطكيبيت حل الكا هلال

1 
.: 

 ا بكتريوا ءاوتإ اقاطم هحانأ ن ممرنمو اًتلطم ههركنم ممةمو هن سأب ,الناسالا مص هيريصب وىفاوقلا

 الجن 5< تاقووالا ىلع برمثلا ىف نامدالا طرتش | ثيح همدقال ةفلاذ هيف تلق ن اق (دحا بجوبام

 ْس ديلا ع ناهأ تن هان تامر ادا رنات هرردلاق اعناحيوأ برشلااد عام ىلعانهام .

 ةرايعرهاظ لاقي نا ىلا ىبتايسرول تاو ل لف لاند اهب بحبام

 ذل دكو اقناع دير معقن اهدار د دلو لعغل اندحنا وو طارت شت ردا

 جور ارردلا ف لعجو رذعالب :عسشلا قوذ لكأ اراةمجوأ ةعاجكل ايوا هدي روق ةناور ىلع جواةاكز
 راتعالل بر لو ميظعتلل حلص» الريمالا ناك اذااعريل |!ىقهدمقو هلا دعللا مةسمرمعالا مودقةجرفا

 | وكر هنغلا نع نعرحلا قورعلاب نكرر شاك لا ءاحوهو بحالاو ثعلا نم نوكي ذنب ف
 ار طانع هنالدتطلارك بوكرابتمةريثكح رحلا باساءاضقتلا سدأ حرمش ىفو لاق: داهعشلا لومق عن :ءالرمملا

 ورا ندارش اسال ولالا للم مهردعو مهداوسرعكتو ب رح ازا دنس ن س نم هنن دو كبت
 || صاقرلاو ةرذسملاو ىلفطلا|ذكورمقلاوا ا معتلاو القا اىلاداقوسلا ف لو.لاوريرحلا سلا كتحو
 أ تهدم ىلا ةقم تل نأ هدم نمل قتنان نمالو مومصت )قا ارعلا لهأ ع نافع ألا: دانت الولضيلاو

 اادرعش نم ل اك املا تحس شل نكس ل ا توملا هينعلن أفكألا عئاباذكو ىيفاشلا

 ا قب اع هلا با ططناو ناذالا عمم نم . مرضلا قامو لمقتفالاو دهرا لطان ىلع

 اسذلاةدارش لودق مدع ىوعدف اذه ىلع ( لام املا لخدن و اهلوق) لكشموهفالاو ةعجلا ناذا ىلع

 : م .دص نهرهاظلاوو ءو ركل كرات هنال هيداهمش لمت ال هريغ هءاع سدل هدحو لد دارسلابىذع نهو

 اأو اهاوق) هداتعااذااعمدسقت طقتمملا ن نع يوما لعن ن كل اكمال طقسمرازاالب ماما لودخد نا
 2 ”الالاعت لكالابرمعو نر ير مرحوىلاعت هلوقىف ةدارملا ىهةدان زلا نال دئازلاردقل اذحأب ىأ (ا رنازك أن

 | كلذو (هاروشمنوكحي نا هلوق) رتاموءطملاق عئاشاررلانالو لاملاعفانم مظعأ هنال
 || هفطرتشي الشيح مقلا لام لك !فالخانر ىهوةدسافلا دوقعلا نع ررتلا نكءال هنال نامدالابإ

 1 |ناريغامإو.ةنم 00 قيسفل نا لم اظاورعل !ىقلاقىلب زركمهعر رعلا نال ناسا

 ا مك لنيل لالام لك ؟نأبامهتيب ىلد زلاقرفوءاوس لكلاقهروهلظدعدالا نات ريال ىذاقلا

 |[ ارد فنهان ءلاى هودرهاقملا نم تا 7 اًيشدفتال لخدانرلالامو |

 ماد
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 (نيعملا 2 نعثلاتلاءز رجا) 3

 أ ة>ارنلانوكتت اف فر قالو وح وا دلل نزشلاكناكف اهراشعاو راهربصبالسأاوأ
 ةمساكم هلعحتو لام ا ةدملللا لحال ولا بكير هرتاهال هلوقب ىنمعلاو ان زلا لملعت ىف (هنوديوأ لاما
 | لعدهشءاو د(ود دعلاوةهلوق) رحارش ناك اذاابتداهش لورق هناضتةالر ظن مغلاو رردلا قر

 تدع ددل لاك ما كايت ل هال فنضلل قوات وأ حنالوهو قسفامالريغوأ ودع

 حجراتسي نم «ملاعلاو كلذ هكرن ىلعدرب .ريزعت م اهلل هريغو هلم لع هيداهش لقت الذ نق اعرش هلعت بحام
 ودعلاةداهشدرأز حت الوهو قسفووادعلا ناي لملعتلا ىذت ةمورد تش و قحاك ب. ؟رعلا نم ىنعم ا

 ىضتقي ىوهلا هنع لقت ام لع ىدنحرع] امالكق اس نكل ك[هلو دو دع ىلعودعلا:داهش تناكك اوس ةلطم

 ىضتقي ىسفلابداهشلادر لءاع نا هلصاحو ةمبتلا مدعل تاق هلولف هيلع تناك اذااك عنا صيصخت
 اذااععنملا صيصخت ىضتقي ةمهتلا,ليلعتلاو هلواودعلا لعةداهش !تناكءاوساعلطم لوم هلا 5 عنملا

 ىناثلاب للع نم مهتمو لّالاب للع نم مهن منال نما 5 دل سلا ىف لعلو تلق هل راف هنلعتداهشلا تناك

 عوطقملاو ف ذاعتلا ىلع فوذقملاو احلا ىلعحو رحنا ولتاقلا ىلعهبلو لوقتلاداهشك(هي ويندهلوق)
 الرطب كول را رطم هناخ داو قح فالطفل رماح نم لكسلف عطاسقلا ىلع تن رطلا هيلع
 لمك ووهام# هتداهش لقتال لمك و لاك قمح كلذ قهملع هتداهش لست ا ةهعصاخول ولعن ةهققتملا
 هلوق)هيربخلا نعانخش لبقتاهتافقيرطلا عاطق ىلع مهضعنل ل رذأقل ل|ضعبةداهشاماو ربل ا هيفا
 نامدالا طرشامتاىقاكلا ف ةو هند مردم تاك "رم هنالوهللا ىلعرخ ا برش موادمىأ (لا برششلا نمدمو
 | اه رن او الدع نوكمن ا نم ءجيرخمال هذ :مكلذرهظال اوارسر#لا برش نم نانهنمارعاظ كلذ نوك.ل .!

 لد ةءورحال هناك ناسصلاهب بعاتذ ناركس يرخوأ هنمرهظ كلذناك اذاهّتلاذع طقتاغاو اريشك |

 ةريبك,هنالكسلا نهدمالور ما ن مدمهداهش لمقتال ن انيضاق ىواتف قو ةداع_مذكسلا نءزرتصالوا

 نامدالاناةابنلا نعاض:أ ىلب زلا فو ىننعلاو ىليزلا فا ذكرا ن مدمداهشروكالريحدْلا قوأ و
 رخجانيب نامدالا طارتشا ف قرفلا مدع ةعرصلوقنلاهذوف ةلادعلا طوقس قح ىف ا ا طر
 اهتمةرطقن نالرارعنخ ىف طرشش نامدالا نان مرعجللاعمتردلا قدرك ذامنارهظاند تلعاذزااهريغو
 وه طلغر لا ىف ىتحاطرش نامدالا ن وكن مىنعب لكلا نا رك ذامو هيدا هشة رتف:ريبكلا تكترأ
 هريغو نانيضاتتك بهذملا لها نءتاقنلل عب انوه لب كلذيدرقت. لل لا نانا نم تلعامل طلغلا

 طقسا فاصخلا ناديهشأ 0 ارنا تير دلة مابصلاو
 ا اهطوقسان امدالا طرشد هنو نامداربغ نهرا برش ةلادعلا

 ِ 3 اضن لوقف هادم تل ط ذمار كس نم مدي ريهظلا قواور مشن لامتآو رملا باعص |َهلادع طقسنال
 دج نمس.عوهو رأى لاقكلذداتعااذاالا هتلادع لطنتالد هل اقو لكلاد نع مارح ركشلانالا
 ظ رشف 0 ديلا نوار كلانا لوقت مناور طور انه طتس ,لوهل لق ةمر لاقدنالا

 أ رجلان ربت لع نامدالانا ن ,مديهشلاردصلا نعدمدق!# لعب رهاظرطت هل وقأو تأ ذاب الا
 ا اد فوراكساو نامدا نود 0 رخل برسشدرخن ال وقد نمهنا عمدهدنعةلادعلا رم ار

 | ليلقلا عنف طامتح الل ذمنلا نموكسلا ىلع دانتعالا طرتشا ثح ىنعب د كلذ لع فاما سدا لاق
 اعلا قناممالا تشكل تان. مناة رثكلا»فتكررلوداتعا اذاالاةلادعلا طقس لوركسملانم تعب
 أدر حم لعجولف هرتغ ىف عوقولا نمرثك [برشلا ىف عوقولا نا ىدا رمل ركذ تلق دحلا بجورامهزيغ نود
 | هلوق) ىوادتلل ناكو ا عازارتحا هردمق (وهللا لعهلوق) ى 0 اج رجلا ىلاىد اةلادعللاطةسمبزشلا

 54 | عوفرم لب ةمرح لا ىلعافوطعم سدل اهريغو هلوقو الحلا لوانتن اك ىنعب (601 اك سال لوانتملا

 . [|ناكاد(طتس ركسلانامدأل ب هلوق 3١ 9 مامةلادعلا طقس ال هلوق» ,ريخخأ ديم فان سالا ىلع
 1 أ ه:عبرضاةلاذعلا طقس نامدان 0 يلا نأ :لامةلادعلا طقس الاهردغو هل اوةرهاظ
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 ا ( نيل كمالذم لع)
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 | ناقرهاظوهو رخلا قاذك لمة: ىعدب وهون الغل قرلانترقاا ناب رخ او جوزلا دهش ةساقلا]
 || ةفلاخعال (مماانفلاض كلامو هلوق) مههضعل م ااكن م مهوتاملانالخ فذ انأ طاتراالةسنانل المسا
 دمسلا لاق (انيضواقملادحاةداهشامأ هلوقز انش همهذم لهأ نمهقُملا هبانريخ اذه ىف هنينوانش ٍ

 |١ ةكرش لمذف هقاطاور حبلا ىلاقلوةأو ىبتنا ةضواقملاو نائعلا ةكرمشك كل |ةكرمش لهرطت او ىو

 ا عج 2 -. م قا 5 0 1 .٠

 00 ه.قعتو موسكو هلهأ ماسعطو قاستعلاو قالطلاه الملا ىلع غلا قداز وةيانملاو ةءانعلا ف هسعنتو

 ضورعلاالو راةعلا هيف لعتديالو ريناندلاو مهاردلاالا ةكرشلا ف لحت ديال هناقوهسهنان ىلا
 7-0 هل طلي اذهلو

 || ناتعلا نال ةضوافملا ق لصفتتلا اذهركذي لوا نم ناك اعف اللوق ماموترادت نم نكمل اعف نانعلا |
 سيري تل ل لل و 1 .ثهرك دام سامق ىلعو لاوهالا عج ىفالا نوكال: ةضواقمل اامافاماع نوك” د قواصاخ نو تددقأ]

 نرد. هذا . ..فهيو || 3 2 2 0 3
 0 اي ا ىمتنانانعلا ىانرك ذىذلا ليثصفتتلا ىلع ةضوافملا نوكتن اب < ةصاخ نوكت ةضواقملا نا مالسالا

 نم (ه) أ ررضد» ىذلا صاختاذ.دتلاوا عياتلاوأ ةرهاشمو | د مناسمدرحأ سل صاخلاربجالاةداهشىل.هالاذكو
 هه د ا ٍّء 5 1 3 : 3 0

 ا 4 هلم مو أ ىلاطل ىأ تنملا لهأب عناقلل ةداوشال مالسلا هلع هلوق ىنعموهو هسفن عفن هعفنو هسفنر م ضءذاّةسأ

 أ غم نر ةداهش لكن ا لعاب رفتر لا قو ردةعانقلا نماللاؤسلا ىأ حونقلا نممهنم هشاعمأأ
 | |مأر اءتسملارر علل يعتسملاورجأت لاير اللوح أملا ةداسوش ل. ةتالف لاق ةمهتلل لقت لامرغم تعفدوا |

 ٠ أ ادب زنا ادهم لالا كر ثلا داهش مدع ىلعةءرفتم لئامانهو لاق مثل مقتف طامخل اك ماعلاريجالا

 أ ءارقفل ىصوأول ةمناثلا اهتمام ئثالو تححدلسقلا كلت نمامهو نالف ىةل_قل هلامثلش ىدوأأأ
 | نم تءاناكولو مضت لمرتمامهو هد لهاوأ هتسءارقفل ىصوأول ةلاثلا كل ذك كح ان مهنمامهو هناريج

 | ىد أوو ةئلاثلا فالذ ميثم ض علا صصختام-مف روحي اةشلاثلاونم_ءاؤالانس ق رقلاو تدع ْ

 || نم وامبندب قرفلاو مهريغو دالوالا ق- قاقلطم ليقت ل نو اتحدالو اهل نمدهشف هناريج ءارقفل

فالخم مالكل |ام.وانتي ة هياط موع تحت ل_ديال طاسخلا نا اههدالوأ ْ
 : ا 0 ] نول ادم_مناف دالوألا 

 ! 0 0 1 ءارقف ضالخم نوصح نأ رايس انوا لهاعا ارقفلةداهشلاةلّمسم ىف ملك انلحندأ او ةداهشلا تحت

 3 و ردا <و/ ١ تزاح مونمامهو هناربج ءارقف ىلع ةقودوم هق دصر ادلا هذه ن أ دهشول ناض اقركذو ميغ ىب و هناربح

 10 7 د مي ف ىزوب || هسفناةداهش نكت لق لو زيراو<او لو زال ةدارقلا نا قرغلا فىطانلا ل اقال هب ارق ءارتتف ىلعولو
 3 0 0 : اهمف ليقت لا ةهلف هلاسيعىفنيذلا هيراقامومال مسالا مرتع لوزبال ناسسنالا تدب لهأو ىببتنا ةلاسحمال

 تر لا قرفلا نككو رجلا فاق نالعن ديال نكلواهنوبق عملوزيالمهنء مسالا نافالسقلاةلئسع لكشب نكس |
 0 ا هتومدعد الا سلغم ناكن او ةلومقف هنودملنئادلا ةداهشامأو ةنعشلا نبا هملاراشأ |: ىقولاو ةمصولا نيد

 0 ١ اهتاوامهّتمن اكف هددو هشملا فا ةحدل نال هلغلا ىلا ع.جربا ع هيداهش لقت ال فدولا دهاشو ىل_نالق

 أ ءىدرلا لعفي نم معلا (ثنخغاو هلوق) رح همهتااذا ىضاقلا هفاحالفرظانلا نعنمعلا طوقسا ترياق

 ١ مرج (حلا سانال ىغت نا نيب قرفالو هلوق) رد ةقلخ نبل همالكو هناضعا ىف ىذل انرسكلاءامأو قبو

 رهظملهشلعا,مموا د عهدسقت عملو هن سانلا عمت ىتح هنداهش عنعال هناتل حرا فال اهتوص عفر

 | ىنمعواولا (لعفلاو لوقلا فهلوق) ىتمعو ردفاولا هرك ذوهللا ىلع برمشلا نمدهىئ اك ىذاقل دنع
 ْ نوم هسمقلا هيلا مضناءاوسةداسه د لادر قف فاك لوقلا قءاسنلاب هددت درع نا ىلاراشاف انخعشو|

 أ ةداهشلا لومقم" انل اءارمشت همالك ىئاتملا هئاضعا ىف رسكتلا نا نمةءاهتملا او العا لسا

 اهرارطضال لمت اهتمصمىف واف (اهريغةبيصمقهلوق) ىوج رسفملا باطن ىتح عج ةغض [] ٠
 /ا١ 3-2



 ع
 (نمعملا تف نهثلاثلاءزحلا)

 | درى تعم هلوق) دس اتلاكذ عاضلةموتلا دعب تلبقواخةداهشلا لومق نع ىلا قدس تلا ذكلذ

 | نالها نموهفرفاكلاامأ نعل دعبالا درامي ةدلجلا تقودحأ ىلعةداه شل نكمل هنأل (هتداهش

يأةداهثم-هاواتتالو ىلاعتهلوق قةروك دملاةداهئلايدارملاامتاق ناق هلثم لعدم
 1 هداهشلا اد

يداهش ليقتالن ا ىئش ةعاقلادارملا ناكن ا ةثداحت اوائل
 ناكناو مالسالادعب ةمذلا لهأ ىلع ه

 هال هتداهش لمقتو نيململا ىلع هيداهش ليقت الن اىجش ةثداحلا
 ١ تلو نيهاش جشلا لاقمبلعو ةمزلا

 هلك كلذ نممعأدارملا ناب جال _صلاذاتسالا هنعئاحأ وةعب رشلاردصنءةقحملاة اخ لائساذه

نمولو (دلولاو هلوق) هل.ةام بحمالدالا نك ىنالازيح ىف:ركتهنوكل
 داو هداهم لةتالف هحو 

ت اذذو هنوعوةعص ليلدب هجو نمهيسن توشل هعورفلوأ هلوهو | هإوصال ةنعالملا
 |١ عضووه”كانم مر

هاعلادلوك ةقفنلاو ثرالاال |نيفرطلا نمة تبان ةونملا ماكحأ مف ةاكزلا
 اهدسمافندلو مأدلوور

 : ه-ألعناالاةداهشز وتو ةحاولولا نع همفو قاهرملا طا نعرح .ناكجز ه.طوب الوهلدهشلال

 اهسءالناكناو هنأ ىلعةداهشامنالاهترسضلو اهمال نكت اذا هتأرعا قالطر
 ا انينال وحتالاهترضلو

مقدعجت تناكولذا عدت مالا تناكو ىندبزملا همال ناكناو هوقو ىست اهمالةداهش
 | هيلع لدي تا

 ثيحاضبأ ةمحاولوال يزعم هيوهح مضام
قلط هنا هونب هياع دهش لجر اهنعهيفولاق

 | و هوانالثمهمأ 

و ءلطام* داهشلاف ىعدت مآلا تناكن اقدح
 ٌ مه سدت تناك اذااهنال ةزئاح ةداهشلاند عجرم تناكن ا

 أ مهما ىلع نودهشيف دعمت تناكاذاامأو بوخامدع اهكل مما عخبلانود.عب و ىدتاعفا تو قدر

 عطارتشا مدعلءاوساهمدعو مالا ىوعددوجوف ىلاعت هللا قحةداهش قالطلاب ةداهثلا نادر وأو

لول ىوعدلا طرتشت فاضي أاهقحوهفىلاعتهّللا ةح هوك ههنا تدجأو
 أ ةعنامتدحواذات ريتعاو 

شلانآل.هةداهشلارديقو امهبالع انتل لولا نم
عدح ا دهشاذاالاةلو.ةمهعرغو هلصأ ىلع ةداه

 ْ ىل

 مصل هنال هنأ ىلع ةشالابهنب نبال د هثاذاالا هلدوهملا فعن املأدوجول ليقتالاباقهنبانسالدنبا

 هلوق) طل نعرح هسفن تجوم قنبالئثإاوةذاهشلا بجو مالا كح دعب لل هيلع همن يح ادج

ش ل ةتالمالسلاوةالصلا هيلع هلو( اهنوبال
 حول لو اهجوز هر لوداول دلال الومدلاول لولا ةداه.

 نواف هإصتم“الؤه نيب عفانملا نالو هرجأتسا نا ريجالأ الومدبعل ىلوملا الود ساد علا الو هنأرما

ناكل هناومأو هثان'الدلولاو |سكعلاب وهلصال ع رغلاو للاقولو ىندعلا للاقهحو نمهسفنل ةداهش
 قدا 

نءربق عم لعل دهش لع نمو سحلاناىور (ه-5
 رادهاشب تلا لعاع رشل اقف هلعرد. ب رشد

 هب

ءاللاهةفرعنق ناكمو انسحلا ناكملاقف
صهللا لوسر تعمسامأ لاق نا زاكم ل

 مو هباعهللا ىل

 || هصقلارخآىلارنادهاش تّنا نكل تعمم لاق ةنحلا فةنحمالهأ باش ادسسا

 حدة#.الاده لثمو قزرلا قهداز وه: انامفو
اهث هنوكلزوعالاماهنالةلادعلا ىف

 ا نمهسفنلةد

 هسفن]ءرماةداهشو هحو
 ىنعمو ىجلد رةلو.ةمريغ

أ باث ىد.س امهنوك
تامهنأ ةنلا ىف ةنم |له

 ا اريق

قو هب زمه ا ىلع رح نباامهنس قوه نع لئاضفي امهرغص لب امهمامشل اح ىف
 ءابلاو فاقلا مه رن

 ترق: قو بات الاوءاعسالا هيتس ىف ىهذا وركن وبدسدج وهف فاقلا ذب رينقامأو رعبلا فاك

 هيتدل ليقو هقثةيمارأ ىضاقلا يذلا قوكلا سق نبت راسحما نبي ريثرخ نبا و اهلل تيذهتلا

هربخ فو ذأ دم هنا ىلع عفرلا (هسكعو
ع قولو (رخ اللنمجو زاادجأو هلوق) ىريع

 1 ثالكلاَة د

لاثقو ةحئأم ىهذ همها
هوولف عودا تقوالةه

لذ اهكدن مث هسن> ال .
 هسكع فال عودرلا ه

 ضد دكان ار-فاتابقو
 ةسئحالرةأولف رارقالا تقو ةمحزلأربدعت

حور ىهو تامو ايدك
 ْ عج هت

 تقوال توما تقو هيجوزل ريشه: ةيصولا باي و
 || اةحاه نال ةمالا لمثف هحْوْرلا ف قالطأو ة.سصولا

 | هنالث عمانزلاب اهلعدهش مث اهفذدق نتاع
ال اروح ةمحاص ىلع امه لننع اديس اك

 بمق

 ةسنانلا ١

 هه 0س اونسحلل لوقد



 + (نكح ءالئمىلع)

 | نسحلا لاقو ىراسخمل ا لاقو هلو ن نكلل ىنيعفوانب ةلررع دعلا

 | يرق نتف ىفزخاو سأل او نسحلا لاو كوق لدبا سيف ىذلاو فاقنالاو خل اىنااعغل لاذع

 ىه ىصلاو كولمملا نعةمفنملاةيالولا نا اعاو بال |نعانخيش تامقلاو فرخحلا عسب ىلارس كلاروورع
 | ةصاختة بالود ذه نال لكوملا ىلع ةرالو لثكولل ن شالو نيا .كو ن | كصن امجاد :ربالق ةماعلا ةيالولا
 لب كالدكنل :اواقلطم كلامدنع ىصلا ةداهش ل اومق هرهاظ 0 فكل اافذلمل اوق) ةماعلا ةمقتملاو

 هددسلاهأ مت ندب رك ورد هق# ةءلوأو 62 ىنعلا قاكن ا. ددلاالاهرضحالاعفإ ا

 قالطو قسق ةيوثو مال ساو راصد 0 م 0 رو قدح انك اعاذأمو .هروهو

 ديعةعب رأ ىفالالبقتملاب ةديقك تلار الخ هدرب -- ىتمرخ هلا ئوءادالا لاح ريتعملا نال ةجو ز

 ةداهش لمقت الاد ه ىلع فردوهسةعبرالاعمنمجوزلادحا لكلا ل اخداو سم ىلعرفاكو ىف عأو ىصذ

 ةداهشلال محا ذا هنا هتحو ز قالطو ردلا قهلوة ىذتقملا د نا قب قالطل ادعب واو اهذردجت جوزلا

 لعلمحجف كلك سلو ةّدعلاءاضقن|ل يقولو لقت ةنانالادعباه ادم هتحوز ةمح وزلا مامق لاح

 ىهوان الث اهقلط هصئام ةينقللاز ازعشيح هن حرس املا اذه ىلعةئيرق !اوهدعلا ء ءانضقنا ددعتام

 ل.قولو ةنانالادهبءادالاز اود ىلا ريش اممىرغصلا قامو حما هلاهتداهث الؤاسمل هداهش حت ل ةذ_عل اق

 ىحرنم هنذةءاهيداهش لمقتالطمخا ن ءلائلا هرك ذاع 4 ]ال ميرعشلا ىف ه- اعئكلردةءاةذعلاءاذقن ا

 ىلع ىرغصلا ىواتفلا مالك ىف ةنانالا لج نكهف لاق ىبتنا ماك الا ضعب ىنحاكذلا ماقتل نئانالو
 اى اهتزت مماوقو ا نعردتاط: اهجوزت م اهدهش (ةست) ىبت امون اعجودعلا ءاضقنا

 فرصتمءات ةتسالاو صنلا دج اماستن مدرانال (فدذق قدودحن او هلوذ) ةداهشلاب ان ءاضقلا لبق 5

 ىورودخلا ما ب ضن ملامفذاقلاةداهش طقسال ط وساملا قو رد نوقسافلامه مك و ووهؤ هيلا

 ريعضلاناإ- ءا او ىنيعهتداهش تطقساطوسبرضاذاهنعىور ورثكالا هب 0 اذا طقس انعأ هنع

 نزحاعلانيةذاقل اىلا فاشل ادنعو نيدو دحما ىلا لياعا دمأ هدا هش مهاوامقنالو ىلاعت هلوذ نم موش ىف 1:

 هتداهش لمقت مس ماقأولو ردح هلافالع اندنع هند اه لب ةت دل ولف تايثالا نع
 ىلءةندم لا ماق أولامفالخ يلي تاهت مال هند !|ةماقادعب هن ال ييدعلا ىةيوتلادعب

 رك هاتان اول>روانال-رد_هشوأ ىتحةعرأ اة مشا تحتل فود ةملارارقا

 ىلع هننمهت ل نا تاتناو فد و5قدودحلاو قاقملا ل انولف اشد فزاقلادحامدع نزلا

 نينثاالا هيداهشو هتنون تامق سف ن نءبات قساف لك عئادملان | .ةورد ىلوا ناكجلا ههدص

 5 مدت لل فر الهي رش اناقورعمراطن منال 0 !'فررعملاو فذق ىقدودحلا
 'عئادملام الك ىءانثتسالانا معاد مث ا لمقت هتداهش نات قسغل |عاو ارئاس نعساتاذاىسافلا فالخ
 3 فذقلا !قدودلاةبوتف ا تات اذا قسافل !فالخ هلوق ل_ءادبةنوتا الوقن 0 1 اهشلال وق ن م

 ناو (ليقتذلل .ةهلوق) ةداهشام4 لقتال ن حز ىلاعت هللا دذءةلومقم دك !انفورءملاو

 ثدح مالسالابو همام ن ماهّدر ناكفدداهشرفاك انالر_هاا | لعممالسادعب ربك اب 0

 0 ا دع سدل مال سالاد عب دوحوملاو ىرح 5 ا

 كلذ ت د” نافإسأ ّ ىزواىذلا قرساذا هبادقاىراقلاةدودحلان ماش طقسا ١ لهو ف ذقلاد>

 ىدت ال طقس أذ ةمزلا لهأ ةداهشب تدنن اودحلا هنعأر ديال ن نمل 0 مدا تما ةا4- 1ع

 طقسال أف هياعرب زعتلا بحو اذاىذلا همت 1! قو فتقلادس ق كلا دك يوك »نا يعش ورخ لا ولا

 هرحر *|هطوقس ىفاسلان ع ىزارلا ل -هنو غلي سيد: هلل هياعرب زعتلا تحواذا ىصلا كتر لو هنع

 نا ىلءءانب (باتاذاهيداهشىلا  ىفاش !!لاقو هلوذ) 2 سمر طقس ال هنا هه ملا ىنامىذتقمو غولبلاب

 0 لكل وول ااه كئعأأ وهلوق نم ىثتسم هناانلقادمأ هد اهثمفاولمق 2 00 هلوق نمءانثتسالا



 (نمعملا خف نم ثلالاءزحلا) : ب

 اكمل وهال داولاو ةحاوزلاو ىلإ اودنعلا قالذ مدي د ىساععل اهدا 0 ا

 رخ [عمنم> وز زاد اةداهشو ب اناكأ دعا 3 5 دود 2 ا 5 !| ةداهتد ىذ د نسةفملا هبازخ

 0 مدار اأق أت يهم :اهنالط أر نأو هلاطنا ىفاثلزوسال حلفت هسكعواهداوادلاولاةداهش و وأ

 هيدق 1 ال مكر هو هعمسلاءايشالا ذه ىف ةجاحم ان ال (غار هر لاقو هلوق) رح هل مدعلوبقلا 5

 فوب وبأ لاقو هلوق) 0 د درع نعام تاما أها اردو ةصالخ اف وهرامحا 0 ص

 ا هتفن ةريصبلاكءادالاو ظفح ا ى ةوهو ةئياعملار علا لوصخ (2ازيصوه هوةداهشلا ل محتاذا ىفاشلاو

 ٌ ريما ىلار ةتف,ءادالا ناانلو تمملاىل !ءوداهشل !ىئاكاهرد ردع لل :ءاهماق موق 20 ا اي ذو ةراشالاالإ

 يقر ةةعنلا هش :دغنلاَذا مصخلان مئقلتل اهدلع ىتخف دمت انالا امسهتدد قرشالو ني

 000 او جر تاس هود شاقل كيرلا .كلاودوهتلا ىل دحاهعز رخخ لإ . نك بش

 ربخ ه مق لمقب هنالو لسفلاءاق : وهوهشلا# ءاضق ةاورو يضل هنعزرحتلا ن كمال هنأل بشل !اهذه عم هلزوحي

 لوق ةنافل ملا تقواريصب نا كح هنا فرعي اذاعلاق ناقد ىل 3 رااربت ىلع دمعي جف ددحاولا

 اهقع «الذروصتاولاةالصأ هدو هكللركل 0-22 دلعرع لاو فالتكى دا ليقول ةمربع كلذ قدهاشلا

 تؤوولا فرع ىضاقلاناكوا ىعىتح هيداهش عامل ىذاقلا غرفتي لف ةداهش اهشلاىّدْول ارمصن وهو ءاحاذ |

 (اهل طم هيداهش لقت كلام لاقوهلوق) هنا اينلا نع ىوج كلذ ىلع قاسىوعدلا < رانو هيف ىعىذلا

 ىهذمن | لاق ث يح هفنصلل عم حرش ىف ةامل فلا خت اذهوال ما عماستل اهننىرعامدهش وأ

 هذ ى رح اعف ىف عالاهداهش لومق كلام بهذم نوك نا: صا عما حرش ىفالا ىقفاوملاقرق ةدك كلام

 لوق ةفلاخاهذه ىنملوق اومهضعبراشأ ا اذ_هىلا-ر اذ ةركذالااالخا_ةلطمال عماسقلا لا

 حرش ال فلاذعوهو عماستلا اه ىرحاف لتر 8 قو ىعلاو ىجلئز زاك هريعو نابل

 فالمخالب ليقتعماستلا همف ىرحاعت ىف ريش اإ الاوداعشن :رالاق ثمح ةريخدللانز ءمهنشر 50

 لوه رفزناهتشرفنامالكن م دمفتس أف ىبد دناعماستلا اةداهشلاهمضزو والاه فالخاو

 فل ادقرفز نع لقنلان امهمالك نم لصةتفال ما عماستلااهق ىرص اعدها ا ع اطملومقلاب

 اهفا اومناك ناوكلام لوق هنا ىلءاقلطملومقلان :,مثلا ل حراكلاهاز ءامذاض. كلام يأ ل

 عماستلا هيف ىرصاعف لبقت رفزلاتو هصئام الااع د نادع هسو رسلا 1 ككل ىلنز ل

 هلود) ع اح رش مالك ح حراشلا ىلع صارتسعالا هج وال هنارهظاذه تنعاذالا هن ا هلأ تلاقهيوأ

 دع دهام !تامولامكح اهب ودقف تل قواهطثارش تددأاهنال ع يع ءالقسون ىأدنعوإ

 كدنعدح ريصن اهنالءاضقلاّجةو طرشوداهدلا ةلهاماق نال انهن ىذعسالالاقو ناغوا* ءادالا' |

 ما 0 ىدلاو لطم ةالو هير غشا هيلهالانال تؤملا فالخ ىسوو اس رخو ا ّن حولك تافدقو

 وزع قرصتق ة أول حراشل |نارعاو هتنترف نال عملا رشف اذك هللهالا قانتالاهن) ال هنغلا فالدعو

 ىاثلا ه- ولا هدنعأ فوق مل فلاسو ا اداام ىلع فسوب ىلإ ل عالاود اهمشل وق

 هب

 اهف فس ىأ لوقل عجرترهظا فسوبىأ لوقو لاقت د> ةعرمشا 0 الاب
 (ىصلاوكواملاو هلود) ٠ ءاضقلا لم ث ىمتريصا وهو ىذأ !اذااعفو ىعاوهو ىداد ريصن وهو لماذا

 ةداهش لوقمدعن مردإأق ام لوشن ىصلا فقلطارصة عل !لاحقالا نود او لفغملاو سرح الاو

 ةيلاليئرشلاوةيزازيلاىلا هازعو تاماحلا ىف عقب اهفءاسنلااةداوعشالو لاو بعالملا ىقعقامت نادصلا

 ىوت مداد الكح ةيدلا كس مالو: للا نهد >وءاسنلاة داوم لمقت ىوا الا قن 5216

 ةيالولا ناب نمهداهشلان الىصلاولولممل ادا عش لقتال ئاورضالاب لماعب هنال ىثنالاكلكشملا ىئنخ او
 نءوكولمملاةداه بز وتدجأ نعو امهريغ ىلع ةيالولااهذ نوكيالن ا ىلو أف هسفنا ىلعامه الوالو
 ةداهش هنأ هجر نسحلا ل اقو هصحص ىراضملا ل اقودودحن نال لكى دمعلا ةءاهتروخ فرخ

 دنعلا



 ثا ذكت ناقهرامبلا فرس ناكنا تتش (نكب مالم ىلع)
 فرعسالان ا ناوءهاهشلاىوار ا لع |ىذلاريغصلاوا !قمقرلانال

 ناريغص ام-ه#االا ناق.ةرامجا

 لصف ذكف امهسفنان ءناربعب ال

 ناريعب نيريخدو ارك اناكتاو

 (ل كلا ذكسف هلوق) ىوج فنصملا قالطإدسقت اذه ن مودوصقم 24

 ب رسل انت ناو دلوت) ىل.رلاومالا :اسكراصف هسفن ىلع هل ديالذارغدي ىف نو ١ هسفن نعريع ال

 دارملان ا نمةياهثلا نعر هلا فلقنام فالمتوهو غلامل | ريبكلادا رانا ىف عي رص (ماَنيريغصو 1

 نرتك" 0 راشلالاقولخ ىبتناالوأ اغلا ناكء اوسهسفن نع ريع ن نمانهمهءالإل ةريكلاب ||

 نأل (ءانثتسالا فمدمكلذف هلوق) ىلو را ال ملل امهسفن أن نعنارمعن

 وهو فرصتلا هيفريتعي نا نكعالو هلو لوقلا ناكىل-دالاج هنا عّدااذا مق ل 1

 ا قوم( فسوب ىنأو ةفشح لأ نعو هلوق) ىن.عديعلاك اعئاطاضأ مدخسار 2 |نالمادختسالا

 ديلان 0 طقق ندب هقيشح ىف 'نعكلذ لءجةءادغلا قو لاق ىناككملا نعل. زلا نامل

 نالدمل !ىذإلوقلا ناك هسفنل ]همعدل تللاوذر هريع در ىف أسم مقر ىعذأ خ نءهناىرتالا|ةلطمكلملا لملد

 َ ْ ّىدهدب ىف نإ كلم ان هندأ عش ىهو ) حاةلئسلا مت هلوق) ياي هملعدي مان هوهو كلملانهل دهاشر هاطظلا

 ءافقرخ" الادبىف هارمث هعزانمالب | كلاملاراصف عماسنالا اندم بسنلا نال (اناسق-ادهشب نادل لح هلوق) ىوج ققرلاىوس

 دهش ناهعسو كلملاىعداو لوالا | زربيالو بوش مهمق نال ساسنلا قوقح عاضا اذه لم عمم ولو هني اعملا.كلملاو عمات ارامولعم

 ود كلل ن راع ن ناو كلملاب لوزا ١ عماس ةلاءبستلا نامت اوهاماو عماستل اكلات اس ااداه سولو هيفاقرصتمهارب ناروصتيالو الصأ

 تسشبإ هدو كك 8 ام نناعنايشلاملا ْ

 لوهو ىالفلا نالفنا نالفملا ْ ل امك. ام تودش تبحوبا ىذا ةلادنع ا م هنياريدقلا مث ”نع ىلهدو

 ىذل ءاح أح م كد هاو هو>ول هقرعت ا نإ ككل : الهلوق) 7 تن اهعيضل اقكلملال مد عسل هلا تام انس دوصقملا اذكوميّداهشلاالول ةعمضل |

 اذه دن 1 ىدا اوشلإا اهملا بسن
 : دهد. نادل عدحرتو 0 نياعوأو نع ةداشلا ابرق فز دو داب 8 )ا لصدعإ هنال (دهش

 دهش نأ هلل-صخثىلءدود لا | ىتعم ةمناخل !ىلاوز ءلار مز .رعلا نعردلا قو( | ىضاقلل سف ناو هلوق) ةيزازبلا نعر < حان لاو كلما

 كلاملاو كالملانياعب 1 ناوانا كسا | ليكلا ىف تزاحاندنع رشاد كلذ ناعنلاناالاقولاما سانلا نمانعممهنالاندهش الوب ناريستال

 نبانالغل الات سانلا نم عم»ن ل | نود-:فهق دص ىضاقلا باق ىف عقث قاطأ اذا هنال (ليقتال هلوق) ئيبتن|ةينامهولا راش هعتك و

 اهدودح ةعضاتكهيرققنالف | نمىوةارابخالا نم لد.ارملاناك اذه ن وادق تدع لاو سفاذا كلذك" الو لعن ءهتداهك

 مو ةعيضلا_ك:فرع موهو اك اا. رئاواهرسف,الو ةداهشلا لاءادا قاط نا عماستايدهاشلل يش اولاقاذهو ةيافكسلا نءرردد.ناسملا

 هادشي نادل لصالاب ملعه دب نناعد انك لا فالخاذك هللا الولاة لوةءو لوسرلانمب وهنسب ىتا |ةطساولا كره ناو هرامخالا نم

 نا.كاللانودشللا لان اعن او كلملا اعتلاوهودن لرش هنم فذ امني دهن دنعل سر ناو افتسم هنماماضن أ هطع تنأ .ًارو انش ماع

 هلنا - همات هدرعم لجرلا فرع ةنفلاك هلع عوج ران 0 | اذهىفو هماقتدنسلا هنم فذح ىذل اوه نءلوصالا حالطصا فو

 ايفل اكمل اربد رب وذتلا اك مصالا نع (للا فقولاو توم اهروصفوهلوق) اهحرششو قارعلا

| ىلع هلودر هاظلوق ةأو لم ةاذكر رريهظنيلوقلادحأ ىلع
 نا ا هءضلا ١ ثللد ْ كلذك سدلو*اوسدح ىلءامهنانبإ اوغا|د> 

 || لعدهشوأ ىوهادملا طل هيدحو ام ىلعاسهظ فلو ل ونقلا مدع مج رتىف ةرهاظةيريوظلاةرامعذا

 هند ايمن لقتال تذكل ل | ىلع مهؤطاوق مهو. ال موق نم كلذ تعمم ىفالاقو زيسقو ىدالاو اكنلا
 |(ليق ىضاعال و وق ) لوا ناكل فرصتي لو اسمتمرب ةرامعلا لقنولف ت0 لا

 قدعافوبق دوق يعاعالادهش 0 هلا ديزي كلذ نال هتداهش لمقتف هريسفتا

 ءانثتسالا فرصم كلذفامهسفنا نع
 هنأ فسو:ىأو ةفين>ىلا نعو |

 ةلثسا ا ئاض: امومف دهش نا هل لح

 كلملاو ثللاملانياعن رادحو ا ةعبرأ ىلع

 1 هه-ووهسنو هعءابشل ملافرعناب

 هدب قمارو هدودسح كاملا فرسعو

 ةياهتلا كارلا ىثدا هارعو ىلا زالاعت سا ديعت هئايث تش خاب ١ 0 :«الوهو هكلملات ام 0

 فزع الوهوة ع ص اذك هب دا

 لهشا ؛هناىضاقللرسف ناو دهشلا

 فقولاو توملاةروص فو (حماستلاب

 ع هعااوهو (لءقة الدم لاهناععوا)

 لءةدرسةوا تدولاو توملا ةزوص فو

 هنادهش نهوز هن قش نءىادن سا اذا

 0 0 : | عمك 0 ا ل كالا 21626 2 1 د د و 01 د يح م + فم تم دم ديم هم هام م الم يؤم م دم دلع م هول دج م كم دم ع د دع
 |ذ> ىلع ىلص |نالف .رفدرض> |[ 3

 0 97 4 71 | هنن كاع نا ف كل دك و «* (لبقت الن الن م نامل منان ] ب 0 كج فكيف اك نق
 لق ىذاةللرسفول تح ةساعموهف | - رانك ةيقدتاارا ةققج 2 تدل“ مدس نارك هم دق تاك يق 0

 3 0 0 ١

 لبعد ال نعو هنداهش لمت نمد 9 ْ عمت الاموةدا اهّسشلا هم 3 ل مخرقاسملحامصملا نع ءرد قدصلا ىلع هتلح لوق 0-7

 3 داون
 !!ل<:هرالاذه ىنعشل ذمدقو وعم الن مو هيداهش عمم نمناميى قعرمش

 ءاوساقلطم (ى عالا 4 ل الو امرا ورش اهاوددا غ3

نمو ىذداقل | ىلع هيداهش لويش بحزن مدأ ارااو ىوج طورمشملا ىلع مدلقما
 تاودق نع بسدحت أ ن 

 0 موا 0 وس

3 15 

 21 ا ا و و يس

 ءاوو لدا رسل تقو يسب نا
 الو اعماستلا 4 .ف ىرعاعت ناك



 (نيعملا تف نم تاتا 0

 |اطنفلا دكفودعلاهمف طرتشم الات ولو توملارعسغ قدداهشلا ظفلراسخالا ىف طرتشي و نط ةسلغوأ || ن 7

 ألق هلوق :اعمتوملا يف دا اولا ءافتك" ًالايهدملانادنفب اذه همالكن الت < همذو ىليز :داهشلا | 00
 ' || توملا فتك لبقو هلوق) ..ةيلالسترنث تهذملا فال هنادبقي ل دعد تح اون تكمتوملا ف لقول كلذ 1 00 0 1

 ارا خدت لو فوق لبلدي نانا ةداسهشن ,هدلدبالف ءاسضقتلاامأو مداسهشلل ةيسنلاب (دحاورابجاب ا 1 0000 رش /و 5

 م احادنع كلذ: نادهش متالذءالج ار كلذيربحأ احادتع هروعدهشا را اا أ 6 0 0 را

 (هطئارش نؤدهلوق) رب راصعالا ىلع قس هنالو ىتمعر مسن فذأاو ههنال (ةلد أف هوت) سا 0 مل 0

 ىلعةرهشلابةراهشلا ليقت ال ناراتخ ل اةيداسعلا لوصفلا نعدسقوةيزازعا ان ءردصلا ناك يص صلاوهأ) نمير دهطي , ةدعلو
 هاودو جارعم ال ؟هدّهعاو لاو فدولا طت ارش ىلع لف: ناراتخلا هصنام ى هاد نءلقن مث فدو 50 2 كت 0

 0 كر ار ةلالعةرهكلابةءاهشلا لو.قراشتانالصاحماو اريدتقلا تفىف| ع كيري في
 ا ارعولةرعللدزع ل نكحلا لقب ,ردلا قداكح منهلا كلذازع نملاقالمت فعضلاب ةرعشملا لعب رع هلا همر توي نا
 اءاهقفلا ةداهثو دما ف قودإلالهأ :داهش لومق قاوغل دا( -7)اناوص ناك اردال ل.ةبداكحام ا هلو هكر كاب 0

 | نال(نو<هنافسو فأن ءوهلوق) رج لورقلادقعملاو ةسردملا كل: لهأ نم مهو ةسردملافم و ىلعأأ

 سعشوك ذوهملءىنشاقاذكف ةنئاعملان مهقدم الو كالا لاو ز لعىدني هناانلو بسنل ا ةل زتمءالولا ١

 همق تءاث'فالخلان اىناواح ارك ذو ع عاسج الاب لقتال عماستلاب ىنعن قت ةءلايةداهشلا نأ ضرس ةعالا ا

 نعةملال نشل فاد فلا دع ف سون ىنأن ءةباور ىتاد رااو حرا !اهل- «>املاقت نا قلى 1 : زلال صا أ ا 5 ل 20

 هلوق) ير املا فالولا لعمر اهشلا ل ارخآ ف و ىأ سول اة ثيحاط دل ا 1 0 0 ا 7

 ناطر ,ديلاىذل كللابدوشب اا هنا اعا مثكلملا ىلع هيل دتسر ام ىدقأ د. ال 06 ءلا ىذلىأ : 3 7 3 + هد نام

 ياسا فاؤناانأوةصالل اياز 2 1هريحخاوأف هريغل نان ن الدع هريخال 2

 لود ناروظهنو رخ /|ىلاقةيزازملاو ةصالخلا ناك كانا ل لوس ناز طرد فانع ىو ْ
 ناالا اورسن اسن ادب ىهسقن هبؤر الو هدم عرتاون ولو هسفن :عامس ع ناهلزوبعالىذاقلاناىأي زلا :١ الر اصول , ثهإر

 0 اف لالا هيدي ناريغن م ىأ هنم عزتنيال هناتءريخدي ىف مارت ناسنا دي ىاشسش ىأرولاولاةاملسدع ١ ود 2 1 ا
3 

 ووسأال هنأب ىسدقملا ةمالعلاهدرو ىرتنا هعدب لا دااهف ل زلا قامو كلا ل اءاعّدااذ اجت ىواتفلا ىف ِ

 0 ليلرب هثم ل. دال مضملا ىعذاول ثدح | مريم كم ءاضق هب ىذه. ال ىذاقلا ناهدارم د ىلي رلا لكى

 ا هس كلل ليل ف در هنا ري اضق هىّمقن هنايةلوقلال واف ةاذه ليسق هب ا

 ا | اهارق فلانة إ5 ملا نال ةضراعملا عفدو ىق.فوتلا هجوءادبا فلك ىلا ةحاحال لوداو ىوج هل ةنخال ا

 ١ 00 نهرزةراحاو ةيزاعو 4 ذوو كل هلا ةغونت مدنا نال )ع ىفاشللا ٍ
10 

 اك اد طرت ثدفر ذعتم ىوطقلا معلا نا هناوم + وةلاسصاو ةلاكو ىلا عونتماضن أ ا|فرعتلا نيوز 1 4“ كر
 37 5 / (2ن

 0 00 هامان دبل 0 ار :

 هي
0 7 

 ا در 627
 -. و
 راع 0 الا يا نا /اةرانعلوةاول- 5 0

 | ضب نوكم نا نم عئامالذا فاص ماوه حراشلا مالك ف 52 !ءاشملا ضءايذار 1اانو نيعبأم ىيلب زأ | ْ

 (ديعلاامأو 0 قا 007 كاطفاز هو لادباباوسل لع هيلاق قاصخاريغ ام 1

 : ْ لءعونمل لصحأ ( (نان ,الحر هرم نااجق طرتشر و هأود) نط ماكعالا ل طع وجر اىلا ىدال 5

 تا ا ا ا ا ا ا ل

--- 7 : 9 4 
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 0 | | ةصالخلا امو هيىتةملاوهو هلع تا ,م نع رخأ لا لوق ىلع نآس ىتان لاق ّْ

 0 ةيدىأرول لق اذهو ناظةياغو الع عون هلل صحت (حنا + !و ىفعقواذا هأوق هلي , اقم ىلع ىنتس ةيزازملاو ٍ

 0 | لاقو هلوق) ىيعمادوش نا هعس الثا ذل ل ص وه نم ثان ف سدلو لهاحدي ىف انوا س كدب ىف نم 0
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 هاذأو هد ->و هيدا ىضاقلا ىذقنال هدحوو هدهشولذا هل ةمالدع كلذب ريض نا ةل_ ل افدحاوالا :

 هو (نكساللم ىلع)

 يق ع ىوج 00 ا أ هنم موشن (ةف أ لوقاذه لبق هوت اقتل

 8 :لاىفامهغلانعوةداهشلا فىتد# عمفسورارأ ناحراشلا مالكحتر هالخ 00

 كو هاشلا نود ىضاقلاو ىوار ال هطخ هنأ : نقيتاذا طلاب للا زوج ف سوانأ نأ نمرعلاوىنعلاوأ

 | ىهتناةياورلاوءاضقلا ىف هلا هجرد عم د دايت فشار مىفسورانأن اهمف ىوحلا دمسلا لاق

 تاخذ انوفم ىوارلاو ىضاعلا 00 نعل قنل !!فالةءا,فلاختلا |عفدن وأ

 معلا قهنوكللدهاشلا طخ ءالذكالو ليديتلاوريبغتلاو انمهملعن هن قفامع رطق قام-مدنأ

 دشن ودي دشتلابلاقبالوع اطلا نيكسنو ممل تف و فاقلا ناسا اهمقلاَو
 ردصلا اعوامالا لعلام 5 رطمقلا ىداملعن سدل

 ضاق ناويد ق هدام لممبال ىضاقلا نااو عج اوددنعايونكم هءاضق دجواذا ىضاقلا ف فالخملا لبو

 لال 1 نيءاذاالا د لوقب ىتفي هنانديزازبلا ىف مز (هطتمنا لعاذا هلو) ةصالخملا نءرح اموت« ناكناورخآ
 ١ تار زاجل المل أو عاببلارتقدب لم هناانمدقورحت لعن ءال طخ ا ىلع ارامعادهش هلا ىضانقلل
 4 ب 00 3 6 لل هعرغءاق تامم مولعم هطخو مولعم اع هسفن ىلع بكف ارص لك الان ات نعانضش ط2 تأ ءأرو
 1 1 اري فدو أ دقو هطخ هراتدئأ نا هن 0 كلدب < 0 طخ ضرعو هولا نم بلطت
 لير 5 وركن ا باص الا نااضب .دلاو نع هلكشتالقنو ىودر .رطلا هاكشتساو ىبتناهلثعةداعلا ترح
 0 عفا لو لامدبشب الوهلوق)حلاذهاو ريت ةء: ملانهو طخما هسشب طخلا نااولاقوطلا ىلع ةداهشلا لومق كلام ىلع
 5 هل اجر همن 0 ءردلا قاك ةرشع ىهو عماستل رهردداهشلازوحامىلع ماللكلا ف عورمش (حاهنباع

 | نم هنار هلا | ناك ههجوو عصالا ىلعر عااو حاكنلاو توم لاو بسنلاو فسون ىنأ د نع ءالولاو قتعلااهنم لك

 ىلع هطئارشو لق فروا لج أو ىذاسقلاةيالوو هتجو زب لوخدلاو هادا كح ناكفحاكنلا عداو
 00 7 لاى فاقوالا (ةقت) ىبتناهطنا نحال او هيلع فةونو هتعصور قلعت ام لكهلصأو هاد فرم مرات

 نواودق ةهيلع تناك اماهبك لس فراصضمو طا ارشاف فرعد لو ابتوس عل ا
 . 0 نعرحهاضقلا

 2 -_ دعبالاهب كالو مهلمقبال ىضاقل |نأف تش اودوشاذادوهشلان ا لصاح او (تنلالا هود فل

 (تولاو هلوق) |:عش ل
 لامملان وأ املاعنوكنانارخملا ف هدقوالوااروهشم تءملانوك نيب قرفال هنا هقالطار هاظ

 ةبنلاب نك اهريغو ةصال_خلا فاك توملاك لتقلاو ذب ءاعئابالازوعال هنافدوحوأ ارحاتناكاذاامأ
 داعلا لممتةأرملا ن اىلا فلؤملاراشأو ضاصقلا توسشلال هلق تربخأ ذااهجو نيو دارئاداقتعال
 !!| تومان اع لا ذاو الداعر ريما ناك ناجو زمن ناا ف تامكحو زناتعمس أر مال لحرلاقدب هزازملا تف

 يكل ثوان 0 !!لودرهاظورسام_متداهش ىذقرواعمن ادهثدق ةداومشل 4 تلح كلو هن ل د2 |
 را ودح اولا, ءافتكحالا مدعتوملا ف سهذملان احلا دحاورامخاب توملا ف

 را |وةماريغىريخلا ىف طرتشتاغاةلادعلاو توما فدح اولابءاف-ك الار تلا نا تفل انعم دعب ىلقن ناكل
 ع || فاك مصل اريغهب ىق*ب نمهلوش.دارملاو ةداهشلا ظفلالو ةلادعلا طرتشن الرتاو لاى قف
 ىلل> ردهش 06 2 ىتن | هل ىدومو تراو ؟ ام,تمريخلا نوكمأل ن اودمال ةناس هولا رمش

 اناكولو توملاوأ ةامحنايربخ ا لدعلا ناك اوساموتمالدع ناكر ملوةءذسخأتةأرملافةا لاب ودل
 ةطظفل نا لعل دن( حاهريخأ اذاهلوق) نيدلادشر ىوا ف نعىوج توم لاري نملوقب ذخأت نيلدع

 سايقلاوهلوق) ر ءعاهطغل ن نءدالف ىضاقل ادنعدهشا ىذلاامأ ركحلا ىفامرش تسل ةداسهشلا

 صاوخابباسساةنباعع صتخرومالاهذهنا ناتساالاهجوةدها مالو لءالراهنال (عارو النا

 ماستلاب اهمقهداهشلا لن ولفراءالاو نورقلاءاضقن | ىلع قمت ماكحااهب لمع ل نسانلا



 (نيعملا عم نم ثلاثا ءزحلا) نر

 3 2ل[١[١ء[ء[١[ الل ي72222222252س>2-2>>+ >9 د ع رص هج مس سس

 هعلطا( ماما و هفوق) رداشرم نوكسف ةناكلانولو (دار هالاو هلوق) ةكرشلاو ةمهلاو هب راضملاو ا هيب

 هال (هءاعدجش !ناوهلوق) شرما نذىاثلا ناكناو عوهملان لوألا ناك نان لعفلاوىلوقل مف 3 اعابوروجر

 هل لاتولو هلو ه- ءاعدهش : ناو هلوق فاؤملا ل دياولو ىتسعهيةداهشلا .لءبحو وو منسلان ا ل دب *1ناو 1 محور ما

 ف ىبتن |ةداهشلا هعسا تعءعناع < لع دهشنالر 2 لاقول ةصالخماىن ةالدوفان اعل لعدوتتالا . خ 7 دج

 رشتو فا هلوق) هلعدهش.ال ىلع دشن الدل لاقاذاهنادابز ننسحما نعول قرح ىلوالا, تكس اذاامأ مماحو 17 وعبر[

 اذإ 4 !!ذكوالخ ىل طاعتل 1اءناكاذاامأ دقعلابردصاذا عوم-ملا لق ن معببلا اوكاكماو بترمىأ ا خس 6

 ولو هلوق) ىوجرشلاوفللاحراشل اقالطاقرسلا ارهاذه لعلوالف لعفلابن اك اذاامأ املوقناك | 0 0 .-
 ىايزلا فاك لال _عوتسسلال |تداذاالأ هلوق نءارخ : م نوكمناهقح (ليغي الىضانالربقو ةيدوا و 0 لاو

0 

 نع ى_هب ترسح نياوصفلا عماح ىف (خلا أر ها توص لجرلا عمساذ | اولاقاذ- ةوهلود ( ردلاوىعلاو | هلا | قلو 0 1 وأ

 اهنا نءلدعةداهش :اوبشلاحاضمالف كرهم جور تبهو تالف يزالف تنةئلق ألا تاهو | كحور هنااا او
 تاز دل مشق تان نانا !اريش نادهاسشلانكعذا ةمحتمادام نالفتنبةنالف| 5 1 ةرعتي> ىذا
 ىلع ةداهشللا ذه ىكي نالذ تف. هنالف ةرقملاه ذهن ا نالدعد هال ارمخاول هل. لاقو اهم نب نيلدعإ هزي كيو 2000
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 عرفلاادهش نانيلدعلل ىش نال دعاب._دبواهمس|راهفرع نا ىوتفل ا هءلعو امهدن ءيدنلاو مسالا هدا . لاق >7 باملإ 1
 ىلعىوتفلاناهنم لصمتف رحةلاسما قحابوأ بسنلاو مسالا. ىضاسقلا دنع دبشيف امهتداهش ىلعا 1 3 2 0

 نودم-:مهورق أذ ئت نعهلأس م لجرلاموق أخ لجر نو.علا نعهيفو ةأرملا هوتي و رطارتشا 3 تار رب احدا
 ناني اهدنعدهشو هلوق) ىبتن اةداهشلا مف لحال ورب ناو مهتداهسش تزاحم هاربالوهو هنو ربو همالك 54 مي يح الا ور

 ةيلالينرثنيلوصفلاعماح ح حره هنو جوزلاو بالاك 14 هيداهش لقتال نم, رعت لعق هقلط طا( 245 نإ. 2باجيريإ 7
 نأ هكر احتمال نات

 ا 0 (اييلعدبش نازوحالءأوع) في رعتلاد نءاتةاشم ضءب هي لاقةيقتنملا ىلع الا ا 6-3 تالاف
 ب 0 اههحوةبؤرالاهص مث ةيور كعبة دع نازرصتح# هزار زا هت ىاراناالا 0 يت
 ٠ هلوقزدوثن لامك اهب تبث. الاهتافةداوشل | ىلع ةداهشلاك (هكح تشالعونوهلوق) ةملالمنرعشا "ماه ا ةداهشإ 00

 هيلالمنرمثد ومش ل ناوزاح هضولف ىضاقلا س اهمريغى هعمس ازااعهياهنلا قودمق (هبلع دهش لام ا ل 5 تكف ا[ ا

 00 ا كوس وتم رشلاردصرب وصت هفلاخ وةرهوجلا نع 2-0 7 ١
 دنالوالطان ناكهيتد هشام ىلعد عشوأ ذك : لعدهش | ل اقول ةنازخلا لمزملا ىقتامل هيلع هلوق ص لأ دلو 1 م 7 0
 ريصت ااواهسفنب ةجومتسلةداهشلا نالداهشالا موا 3 ىلع دهثا لوق نأ (و 2 ا /
 هتداهش لعهريغدوشب هعمساذ |اذكودجو: لو ليمكلاا مف طرتشفءاضقل |ساح ىلا لمتنا دعب ةمج وم ناديي.( نا طذيإ“ 2
 ' ناعماسالز وحال ثمح لكواصنع# 0 اس رع انو اصر هالد شذا ىلا انلو م تاقأ نو فض اور

 دال ىف [ك هداعب 00 ل لدار مال هيأرب ضرب لكوملانال هلكوب لام فرصتي | داردإ يو ارك ني . مقتل
 0 ةهمىضاقلاءاغشمداهشلا ال ةداسهشلا ىلعددا مشل يدق ىهنلاو درا دعب دوش نادل س دلق 0 ا

 || ءاضقلابدأ رش نعرعبلا قو اهبدهش نادل لف ةمزامةحءاضقلا ناله لع ىذاقلا امهدوش :1 نو
 روحالف لوف ) حلا هلبقت 0 نانا عاض

 املاع نوكمنا ظرشدهشاف سعشلا لثمتلعاذ !مالسلاو ةالصلا هملعهلوقل (ملا هطخ ىأر اذادهاشلل
 هيالعاو ىتيعربوزتلا لق < هنال هح مزل» ملا 0 دا كالا طخ انالو ةعقاولاركذ ب نودي علا روصتبالو

 ل 7

 امرت ىفلاقةيادملاىراق ىو انف ىاملافال: مه!اوهو هراشت نيطخملانيب ناكن او طخ ارءاضقل ازوحمال ل كي 0
 ةهاتيااتلا كنت اندطخ هنوك كن أن هلع ىدملارارقاطخت عدلا ب رعأربوتتلا ٌ ا ا كدر م/., ٠ ل 2000-7

 ةمناهولا حرش قن 15 بشل ف.دقعاو ة باح يحلو ذيلامبهلع عضالفحاو طابت عزها ةطرناهري درك ذب 8

 مزابو قدص  الانو:عماردصمتلا رلا هجو ىلع طا ناك ن | للام اذه ىلع سدل نكل ىطخا ذه لاول ١ تا
 ٠ <ي

 | نعرامتووهداثلا ناكمفرعب )ناو (ةنداحت ارك ذتيناالا هلوق) رد طقتللاىقدوحنو لام لاب



 ها (نيكب مالنم للعإ

 أر 1 ص هملا مضي نات م ديال د2 دنع هراربغ ( ملا هةكرتزوج هناد#و فسوف ان ءوهلو3) 1

 لمتف مقلط | (21(ى وكيل حاولاو هلوق 5( ىنتكيفسوب كا دنعو هدنعدحاولابةنكرتلا :ىنتكرل هنال ا
 يكل :و هذول دلاولا اورخ لالنيحو زاد أو ىصل اوتاتاذ افذقلا قدود لاو ى الاد 3 ااود.علا 1

 | تاجيل موت اى لو اولا قوكاذكو انزادح ىقةيكرتلاه فالك ن ع يرواسكس اد ا

 نيعوقتلانس ق فرق !اىلاجا انمف قاض ة لاف ال ادت ل اىقنكلن اهو نبا 0 1

 رد لد حاولاب نيك اذكوهانعلا قاكنذ: |نمديال ةقرسلا باصن جوقت و ١

 ارا الاو هقالطال سوسحلاس الق انرايخالاو ةراضح | داعي همف كدت كذا سخالا دعو سرالا

 1 هلوق) ىلوأ ناك هجر عفان !|نع ردا فاكىضاسقلا ىلا كرما لوسراالو انتم هقالطا ىل عنتلا قباول

 1 انيفالاود حاولا ءافتك آلا يح نمو هوما عج نمد اللاند ةروستلادارملا س دل (ةجرتلاو

 1 م توبا درر واللا دا عاناكولناجرتلا ناف قرف ةجرتلاو ةمكرتلا

 أ ايدارال اقف ىنعلا هعتو ين نا مؤلكهمهوناك طقفل الل هيا دل وأ عدلا نعو أ دوهشلان 2
 ١ ريغةغلب هنعربعاذاهر :عمالاكمج رثو هعضواو هذدساذ اهمالكم+ريردصمةج رتلا ٌثدوهشلا نع م>رعملا

 أ ةغاموفبالوضاقل اناك اذادلوق) حاسبصملا نعر ات عب مهلا لسصام وقف نانا يدلل بات
 |١ هذاخ او هن' 0 رمح رتب ن اى شنط وسما ق قورح رصدها اعل ىذاقلا فرعواف (ذهاشلا

 ةيكرتلاى أ ىتعل |ناك لكلا ىفىأ ( طوحأ نانن 0 ىوج مالسالاو ةيلهاجلا ف عقو
 ةدايضتحطل أو رمح اهمال ةمكرتلا قدحاول ىاغتك الا ىأ (ام_هدنعاذههلوق) ةجرتلاو ةلاس رد و

 || ةيكرتلا بتر ادمن ال (نانئاالا نكمالدجمدنعوهلوق) . ىنبعةداهشلاةلفل طرتشم الاذهلو ٌةقمق
 ا رك !فضووددعلان مةداهشلاو طرتش ام ةكررتل |ىطرتش لاغتةنآ اا 7
 ا اعقو نانأرع او لحروأ نالج رصاص ةلاودودحمان ءهرغقورو كح ذةعررأ انزلادوهعث ةمكرت ف

 |١ هلوق ناو روصقلا نمسراشلا مالك ةاملعب هنمو ىتدعو ىجلي ز ةدحوةأرعالاحرلا ه#ل د -عاطبال
 1 ءافتكال الانا لعاوانزلا د ىوسدودحلا نم يدوس ناك اذاام ىلع لو ناسنتالا قكأل دهم دنعو
 أ طةذةنك ك1 قدح فالق ري ف قالحالابع طوخحا نان ”الان اك ناو هجرعلاو هل لاسرلا قدح اولا

 هلود) برت اعانجا اجى ذر نافدحاواةيكري مسنلا ضرر ملاذا اسي ديقم دهم فال لاق ىوجب 0
 قانفالاب 4 طرش هع ا ءلاةيك رت فامأ رم ءلاةمكرت زنق اذه 0 تعانزلادوهشهسك نتف ِإ

 ا داهشاال : هلوق] هن ني اننا قا 5 ب ىأ (هفنبتش علو ) ى !يزلا مالكر يشي اذهوملا :

 . اناس نمييالو ند قرملان منوكج.و ىطاعتلارولو 00 ا مىأ

 ةو احالاك 2 000 2 00 اللوون معا ل 9 0

 ا
 ا

85 
 ل ا

 + ميسوم #0 7-0 را "تقلل ول لقشر تلف 7 تي هنيحم

 01 اا

 0 ١ مجرتملا لعتف ةجرتلا ىف قلطاو ةيكرتلل طصتو ةنازخحلا نع انمّدق اك ةأرمامج رتل نوكيالوةرئاج ى عالزأ

 : أ ءاعإ !! ل عج |عمامهعض ةسنائلاو محلا مضو وءاتلا م اهدوح |تاغل همقو ناجح رثلعاغلا مساوملكتملا هع

 نك | ه.فليق, تانايدلاّن م ناكاماذكو ونيدها لا توللابر امحخالاو لالحلاة يؤ ريراسمخالاو عس.بملا بيعي ْ
 ِ يدعي اليك ولا لزرع لدعل !لوقلش , اذكوهتمرحو ماعطلا لحو هس احتو ءامإ اةراهطك ل دءلادحاولالوق

 0 37 لوق ىلع مانمدق كحاب -1ىذلا لملاو عبسلاب عبفشلارامخاواهملو حاكت ابرك اراستاو نوذأملارخو |
 دلاوو . كلوز ا انعو || ندها شلل توملارابخالاو هلوةو رحتلادعلاوا ددعلااماةداهّشلا ىرطش دا طارتش ا نمةفمنحج ى
 تاكحيش "هير "نوم || لقوا سنلاالاهنناعملاعدهشد الو فنصلا لوقدعب لاق ثدح ليغ اكح راشلا مالك ىف قأبس

 تانررإ 15كم . رو اطرتشدف ةسنالعلا ةدكرتامارمسلا ةمكرت ىأ الا ةدحاووادحاو را.خاتوملاق تكي 1 ا
 قلاب الاجر داو ةيكزتلا ىأ اقتل ادعلا طارتشال ىلوأ ناكل لس ملا لدعلا اولا لاقولو فاصخلا نعرحيددعلااسرف

 هةر ىذ /هرر | (ىرئا ا ى وضاعت ا داق هب رازبلان ءاض : ارحيامسم هءلعدوه دملاول ىزملا ف مالسالاو



 (نيعملا خف نمثلاثلا ءزجلا)
 125252525595955 525955 تي ييببجبسلج

 ذااننامز فا صوص اهئاف دنع مالكلاو هتلا دعروهطدنع هنالدهاش لا ىلعنمعال هنا ن 2 ةيزازملاو |

 نعل قت ممفنصملاورقأوردلا لاق لوهجنلا فرعنال لووناو ابلاغ كرا اهذكو لاح ا ل وهجدهاشلا
 فاخو هريغمل دءاذاالا لعب هنا لوقيو كتف ن ءاز ادا تكم لب هلوذإ ىذاقلل هضنإ وق : ةمقرعصلا

 انذكش لاةلوةرواةيادمحلا قو و هاولا,لوقد وهلوقو ىندعو جاز حرصب دن هيداهش ىذاقلا ممنأ |

 يل 0 كامل فلازعان دش لاق (لدعهنا- كب ىسغلاالوتل ادعلاب هقرعت مل نمو هلوق) ا

 2 ددلا فرعي ثدحدنأب 0 رك ع

 ملل يارا كي انمومسنديلا لماع اوأ هماع ىعدملاعدضص ىأ ل وعفا

 لحال ن اكردوهشلاهو>ن َ 3 لدعوهن م لب دعت مدع ىلع هث> د لح صرغلاف هلع ىعدملا

 ليسلاو د مدع رسلاامردأ ع يا نكن لعحو تلق 00 نكي ن ملد دعنا

 لوقيد- هاثلااذا اانا مه ىرخ ادي اهرمملل (حارصقيوأ هلوق) بنل اغلاهناعممل ومنا

 ىزملاودهاشالارتساوحرح مهناب ىضاقلا حرصت الوكدؤهشدمحتل لوقب ا انوع ندر حلل ف اهلا

 هلدعبوارخ آه حرم ىت-ةداهشلا قود د#دنعو ىلوا 2 رجا نيمامالادنعفرخآ هحربودحاو هلدعولو

 نان |هحرح ناو مهدنعىلوأ لد دعتلاف نان:اهإدعودحاو هحرح ناو ليدعتلاوا حرجلا تشفا
 الالاود._.ءاودملاتد هل نا ىرخا فد هش مث هب ىذقو ةنداح لد ءولوىلوا حرجلاف 30

 تفي هيو هب قونولا وألا ىف مةرام ىلع ل. د هردتب لو فسو» ىنأ دنع نس ىذت ىتح بيرغ لدعبالو
 ةتارلدل ده لافاذهر سا ||ةك رت ءافتكالاهب ,ىتةلانامدقت (اةسالعلا فو هأوق) رح
 ىفاقلا) ءهربع ليدعت 1 ا م ا هنمقو ءالب ا

 لأسن بصب  (قّرلا أسف هاوق) نم هلع |١ قاذك مس الاى هقفاون نم هةلمس .ةقنوكتنا لامت>الا

 نيجو نلادحاواامددوا ىعاو هأو | رماد. فلا اودحتاك ناوموت) عمسج ىلع افطع

 دعدهاشلا ةنكرتهمالك نم مجرخو رحب أ! قلاقهكعوءالولدسعلاو اهسكعو هدلولدلاولاو ارخ“ اللا

 ةيقريدهاشلا ة كرت كح نآ الارالواعامجا ةعيرالاددعلاو:داهشلا ةيلها نمارس كرز ١ ق دنالق انزلا

 ىلع مامالا نم ع رقت :اذه (عمدال مصخليدعتو هلوق) الن يلج رطارتش ادولاقام ىضتتقمو دودلا

 مصنالا او كلذ ىأش الف هلو5 ىلعاماو ةعراز دل ىل» 0 ١ رفتكدوهثلا نعلا اوسلا ىرب نملوق

 هلا عحر ينم هيلع ىعدملا نكيرلاذااممةيزازبلا قءدمقو ىنيعهدو ومثو ىعدملام عزف بذاك وبلا هنال

 وهو هلع ىعدملا هيداراناو 4 بلع ىعدملاو ىعاملا م همنا لن هذو هحرشور يوذت خص ناكناف ليدعتلاىف

 لمد هيلع ىعدملاهل دعاذااماضا (لمثو هسفندهاكلا ليدعتك قوالاتدلل .ه هتعص مدعفرهاظلا

 ناكو و ليدعتلا تقوهراكت اى 2 :مدج ون ىوعدلا لق هنأ عم مةيزازبلا فائكاهدءبوأةداهشلا

 فرعن انهحاصنيدهاشا احا لد .دعتركح ذر لو نراقلاك+ اضقلا لبق لدعملا يءئراطلا قسفلا

 هلد .دعي ىضاقلا لقب الريصنلاقةلادعلابهف رعىدلاهلدعقرخ الانودةلادعلاب ندهاشلاد> | ى ةاقلا

 اوسنوأ وطنا مهناالا .(خلا لود عدوهشلا هملءىدملا لاقول ىتح هفوق) رح نالوق هيف لبس نءالو

 هرارقاث بح هيلعىذق,و ةيادجلا ن عر قحلاب فرتعاد.قف ةقد_صلودعمهوأ اوقدصلااتاذااما
 ةعصمد ع قرفالهناحرشلاو فنصالا مالكرها ظناىقب ىلبزراشخالاز ءر دروهكادنعةنملاءال

 ردلا ف يمصهيواثيش درب لوا اوسنوأ اًوطخ |مهناالا هلوق ةلادعل أب مهفصو ىلعدي رب نأ نيد م هلا ليدعت

 تكسولا-_عزارتحإلل هيهدسقت نمرعملا ن ءق.سامو متداهش وق مزلتس التل دعلابهوفضودرحنا

 (اقلطمهلوق) ملا ةقدص لو دعم هداةقدص لااذاامالوةلةطوت ل ,ةلادعلا مهفصو دعب ائيشدرنإو

 الدعناكناهتيك رزوحيهنان منيحاصلا غ نع قأسامةلباقمقوهف لدعربغواالدع ناك» اوسىا

 طك ل7سسسس 1 ا

 ةوق) :



 هه (نك مالم ىلع)

 ىذاقلان ا ىلع در اذهو رخلا ىفلاق بتنا نمقبأ طار هاف ف هنال ىضاقلا ىلع نامدأل هناق مج راثأ يحسب
 ىضاقلا ل هجدنءلاؤلا لحوامم .[ناكناو مص: هنافةلادعلارهاطن لاؤسلال ف دودحل اق ىذقول

 : فاضعءفذح ىلعمهتلادعىأ (دوهشلا نع هلود) مينعل أس اللادعوأ مرح مهةرعولف مفاحي

 ْ سانلان ا نم عماحلا ىفهرك ذامو مصخملا هعزانبملام همالساو دهاشلا در رح نعل أسال هنالهانر دقاعاو

 لأس لب عضاوملاهذهىفدب 0 ارهاطب قتكمال هناف لقعل اوصاصل اودودحت اوةداهشلا قالارارأ

 ةماقاناما دهاشلا هن رح تومثو لاق يجلي زلا نر ىرودقلاهد.ةاك قران مدخلا نعطاذ | ىلعلو#

 قب 0 ا تثتالدذاهشالةياهالا نال نسحأو بحأ ل والاوةلادعلاكح ىذاقلل رارالاوأ الع ةشنلا

 اهي دعك 1 نيف ةموصخلا امر ىرحتداسرعلا قوقح نه قرلاوديرحن' نالوةلا دعلا ن ودب تيشتو دي رحانالا
 00 ل 4 || :داهشلا ىنالارا أس انلا هلوق ىف ل قعلا نمدارملاو ملا طوسنملا فاذك هلاح نع لاؤسلاب امسرتفرعم'
 كار ا فوري 1 1 هنيدى ةنامالادىذلا ةمكرتةبادملا ى راقىواتف نءرعلا قوةيدلاوه لقعلاو صاصلاودودحلاو

 || رساذا هيفو ىبتنا هيداهش تلق سأ 2 لدع ىف ارمدن طقدل | قو ىسهتن |ةظنقد تحاص هناوهديو هنأ وا 59 ده ارح كودو

 ْ نبك رشملا لودع هع لمس نولسملاهفرعب لاذاراءتخالا نعردلا قو ىبتنا هيداهش لقتال ىذا

 رهظرعالا ناعردصم ماللا خف (انلعوارس هلوق) مالسالا مزاتست الد ادعلا نا لمت انه نمو ىسبتنا

 || نكل ىلا, زرتك ارصعلا اذهىفداسفلان ال (ىوتفلا هيلعو هلوق) ىوجةينالعلا مسالاو رهتشاو

 | اذهل يق (خاة فين ىأدنعوهلوق) ىهتناىتفيهيو زاحرسلابىنتكاول ةمجارمسلاو عمنا نعردلا ف
 0 . 0 دو / ْ ريخلاب ملسو هيلعمللا لصف دهشسانمهوكلانلان ررعلا قنأك ةقدنحانأ نال نامزو رمعف التخا

 5-2 0 22 ديب وشفي م مولد نيدلا ممهتولي نيذلا متممفانأ ىذلا فرق نو رقل اريد ملسولا ةلمدازتا حالصلاو

 ص 2 / 0 دعب عدارلانرقلا ىناناك امدود-هشتس نأ ل بةدهشي و فات نأ لبق لجرلافاوتسبذكلا 1

 ناهلوذ نكل ىلب زهنامز ةدهاش اعلكىتفأ  رذ كجلاو تانايخلاترهظذ سانلا لاوحأريغتا
 مامالان أب ةنو عم راوتلا بنك ن أعمةرو هما بتكلل ف لاضم ثلاشلا نرقلا فناك ةفينحانأ
 أ| رحنا صندقفةفلاخماللوقأ ثلاثلانرقلا ف نوكف كف ةر عشا دع نناُملاوا نيعنسلا قدأو
 0 ا ةاتاو نامزلا نم هدم ىلعن رقلا قلطي هلوقبى راخعلا حرش ف ثيدحلا ىلعمالكلا قفالقسعلا

 نمو 0 0 كل || ادعامو ةرشعو هثاعالو نيعمسلابس رص نمرأ ل نكل نير شعو ةثامىلا ماوعا ةريثع نماهديدحتىف
 ) 37 3 قنإ 2 ل60 َ 0 5 3 - ا 00 تا
 و... 0ك / ا نع ١ دئاعربمدلاذامينعلأس الورهاظلا (امنعلأسالوهلوق) يما  ىتحالا اقدد لاقدعو كلذأ

 0 0-0 هدوعل ةعاجاربعذ نايت الارهاظلا نأ نم قيسامه.ف (حتاامهنا صم“: الو هلوق) ىوجدوهُدلا ىلع

 5 قا ىربو هاوقإ الوأ مدخلا نعطىأ (اقلطم صاصقلاودودحلا فةداهدلا تناكوأ هلوق )دوهشلا ىلع

 || ىوجانلعو ارسدوهشلا نعل أس و فنهملالوق قداطبل ةنالعلا ف لأسي و رهاظلا (ةينالعلا

 ةبكرتلا نءرا.خالا مصنالهناهنق (ضامبلا ثعبس نا هلو3) صاسصقلاو دودحلا ف ىأ (امبيق هلوق)

 رسسلا قدمك نخل اود رد نوك تى وج هملا فاضمو فاضمرد#. نأالا صايدلا ثعب نمرك ذاع

 طخ اذك ٠ ثعس نأب قاعتم (لدعملا فادلوق) انش هملا ىضاقلا هثئعن ىذلا ضاسلا ف لدعلا ةناك

 هلوق نمددال لب ل دعهناهلوةدر ع هيك زتلا ق قتكمال هناد رهاظ (ةداهشلارثاج ل دع هنا هلود) | نتعش

 ِ ناتاذافذق قدودحم او دعاك ةداسهشلا لو مقم نوك نأ الدء هنو كح نه مزل.ال هنالةد اهل ازئاحا

 نكللرادلابةيرحلا توي, ا للعم هحرمشو ربوذتلا ف هلثمو ىلي زلا ناكل دعوه هلوقب تكي هنا عصالاوأ

 زئاحربغ لدعةد وتلادع فذة ىدودحنا نال ل دعوه هلوقب ىدتكحبال هنأ سدا 'رسااراتاورعلا َى

 || هنا مصالاو رعلاىفلاقا ريالا مف فرعأ ال لاقاذااهف اوناتخا اذكو ىرتا هج رثىجش و هداهشلا

 ١١ نان اراصخا اك حامل اراتعا دعت ةيلعل ةنامزق ةمكزتلات رعبا ىبتالقلا تلت نع هو ليدعت

 ا ةصالخلاك ةد_ةعملا تكلا قامهفعض الو تاقرعلا فل اق موتنا نظأا هماغلدوهشلا فالدتسا ىلمل

|| 
/ | 



 (نيدللا تنم نلت زمنا) 1
 | نع ىو هتداهش لق: نامدصلا تداوح ىفادرفتمده اذا ملعااناطقتلملاةركذ (ناتأرعاو لحروأ.

 ديسقتلا نار _هاظلاو ةفرحقىتلانادصااك اقلطمنامصل ا: ٌتداو<4 لما.هقالطابوهو ىدنحرلا

 | هلوق) كلذكت كلل اريغناسصف قافتا سنحت انزع اةنهقلا نع ردل رابع ف بتكملا ناسص
 | ىرتفن الل احا لعلو ةيلاليترشل (قلاق ةرهوح لا عسلاجف مالكلاذاءاص الا ىأ (ةمصولاو

 | نال ملال بقتال هنعىلاعت هللا ىذر ىفاشلالاقو هلوق ) ئسبتن اءاصنالا او ةيصولابةداسهشلا نيب حلا َُى
 | ةرورمض لاومالا ق نكلو طضلا لالتخاو ةيالولاروصقو لقعلا ناص#نل 0 اومق مدع لدالا

 | ازاحأ ايلعورعناىورامانلو دج أو كلام لاق هبواماعرمتةمف اهرطخ د إةواهدوحو ةرثكرا تعا
 | ةداهشلاةيلهأ هلع ىنرتنامدوجول نتداهش لومق لضالاو ةقرفلاو حاكذلا قلاجرلا عمءاسنل ةداهش
 قل ىن.ءاهملا ىرخالا مذ رو وهف طيضلا هلو نم نف ضرعت امو ءادالاو طضلاوةدداثااوهو

 1 ليةتالامغاو تابيشلا,تيثت قوة اهذهو تاسمشلاك ردشاعق لقتالادو ةرشلاالاكلذ دعب

 || عراضملا ةةيصيدهشأ طفل ىأ (ةداهشلا طفلهلوق) رح نهجورنرثكرآل كلحر رمغ نم عدرالا ةداهش

 ' | لكلا مزلو هلوق هصنامىزع نءانعش طخ تدأر ث رحت هئمديالامطرشلا.دارملاب نكرمن انمدقو
 | ىنغ الف لومقلاطت ارش نم هنوك ىلع انههركذر اًكر هنوك ىلع تملا لوأ ىف كلذ قمسدقودهشأ ظفل
 | اهماقم اه ريغ موقن الق ةداهشلا ظفل هقطان صوصنلا نال ) لرد اله أوق) قوش تكلا نع امهدحا

 || هتداهش ىلع دهشألاقول ىت-ريسفتلا طرتش, و ىندعنمتل اظافلأ نما الد.كحوزةدان ز نماب هال
 | هدنقو لبق: انضاسثم ةماعدنعو فاصل ا دنع ل..ةئال ىحاص ةداسهش لعدهشأ لاقولو لدقتال
 وهو (حلا ةمئالا سع#نعو هلوق) رح تفي هيو هملع ىعدملاا ده ىلع ىعدملا اذ لاقاذااع ىدتحزوالا
 ١ هلوق) ىتبعةداهسلا نم هنال لو الاوه يععلاو ةداهدلا بان نمالرا.خالا بان نم هنال سنقارعلا لوق
 ْ هلوق) ىوج رهاظلاوهو عراضملا ةةصرمخأ اهضعب ىفو سن ودع قاذكح (تداوا أب ترممخأو ا

 مكتمل دعىوذاو دهشاو ىلاع: هلو (ةلادعلاو
 اوه لدعلاوءاده-ثلا نمنوضرت نم ىلاسعت هأودو

 | امو ناككاوسو ل ا,ةمف قالطالاريسفت دارس نأ تدني (اهريغودودحنا ىفاةلطم هلوق ) ى-عىذرملا

 ١ دحا ءادتنال هةهاحول هنال هنداهش قسذكلا ةهتمدعل (2ا فو أ نءو هلوق) نك ماةةورماذ | 1

 || هلوق صناانذارأو رد ل .ق.الق ضلال اقم قل عت هنأب لكلا هفعضاذكو ىلي زل ىنهلثمو راشلا | ىركذ يسم مصأ لوالاو كلذ ى هل ةعفتمريغب بن كحلا نع عنتم هتكوراوةداسهشلاءادال هرامتتسا ىلع
 ارح فرشوردةاذ نوك,نأب همسول اةيانعلا قرمسف (حلاا جو ناكاذ اهلوق) ل دع ىوذاو دهش أو ىلاعت
 هلوق) ناتغلاسفواولا دي دشُتوةز هاو تاداعلا لمجو قال الا نسا ىلع لمحت ةيناسفن بادآةءورالاو
 اذا ىضاقلان ا ىنع نوع م.الةدعلا لورقلايدارب نأ مصئالو هتداسهش لو.ةز و ىأ ( هتداهش لقت
 ناءيف (رئاكلا نعامنةحم هاوق) قأ سى ةيلهالا طرت تسلا دعلا نال أو مص قسافلا ةداه لق
 هاسعاع_اوجا ىلاريشت (للاطرشةلادعلاو هلوق ) ىوج هنم قتشااماذكف ه«ىفايدعتم تنتحا
 اةهتاط رشة داهشلا ظفل ناعم طأ ارتشالا قةداهشلا ظعلو هلا دعلا نيب ىوس تح فنصملا ىلعهن ص رتعب

 | ىضاقلا نعءاضقلا بوحو طرشاهروهظاماوءادالاةحلا طرت تسلفةلادعلاامأو هنكر لمءادالا
 قاطمىكارتشالا امهندد بو تلا هجو لاب نايم او مص قسافلاةداهش ىضقولا غو رعلا نامركص
 ةرابعلاهذهىفنصملا نا عماوبءاضقلا نو ول رن“ الاوءادالا ةدتل اطرمثامهدحأ ناك ناو .طرشلا
 هنأ. ةيادهلا فج رصو لاو سلا ةفص فاؤذاركذ يمل ( ىذاقلا لأس و هلوق) هريغو هبال بحاصل عسات
 الودكرتب أب هوجو حيرصتل اىومياد طق تءاروالوأ ارش هنانيسلو رحيل ىفلاقهنمددال
 ىضقولف هج طرش سل لاؤسلا نادافافأزجا دوهشلا ةبكرتريغب ىضقول طقتلملا ن ءرحلا فو ملا لطس
 دعب قاس« مارول مث ةنسدحلاب ىذقول ىناهربلا طبطلا فوءاضقلا ضم ل ةقسف دوهملا نارهظ مت

 محرام



 ( ل 0
 ناك زا زارذف ا را لا !نامشلا دع اهتزرف فلا عا وت ةقرسلاب
 نم هلامدخأ هنارتأ ىلع لجر ى داو فوبوبأ فو ءاه قفل ةعاسجب عم ناك ديشرلا نو راه ناريسفتلا
 ذحالابر ماو ةقرسلا رق يول هنالالى ويوبألاسقف ودي عطةباوتفأ: ءاهقفلا لأذذخالا,رقأف هد

 ذخالامالّارق ةأا ل هناللاقل ه ولاقف ف وب وأ مهفلافت عطقل اداوتف أن اب رقأف قريبة كا
 انذهش ططط ا ذك[ورف هنع ناسمذلإ طق اعددعن هرار 9 ليشالف مطقلا طقسو هيلع ناسمخلا تن
 7 وكادلا بدو ه0 رأ ّنماعاودهثتسافىلاعتدل هلوقل (لاحر ةعبرأ هلوق)
 لدي الركذلاب ص. ص تينا وتس اكةش افلا ذهل بدال درو ذارت-سلا ىتعم ققح

 مهدعب نمو ةناعت |! ءاجاوهو ءاؤتنالا لم أددح ودق نكلو من تلقروك لااا ادنع كا ءافتنا ىلع

 قدعلا قاع( ةسقت) ىابز ةفذق مهنوكتلدحلا مولع بص ةعررالان ءدوهشلاد دع صةَتنا اذا هنأ لسع ٍ

 ه.ف ىلقي فين ىنادتعف ةطاوالا ىلع داههشااىق او هاحخاو ردد_تالو ىقدعي نالحر هيد ثفانزل ا

 مصالاوةجوسلا نايتاامأو انزلاك ةعب رانمهيف ديالا ههدتعو هدنع :ريار تاهيل «نالزالدعنالجر

 دودحلا 00 .ة.الق هلوق ) :موعاو ءانعشءاستلا ةداهش همف لق الوز ال دءنادهاش همف لق هنا

 نتف ءاذحاو لسو هم اع هننا لصمتلا لوسر ندأ نمةئسأ ا|اتضمىرهزلا دج (ءا ىدلاةداهش صاصقلاو

 عملاحرلاةداهشهسبف لب ةمفأطخ لتقلا|مأو ان ز زصاصقلاودودح ا نعاسنلل ةداهشالن ا هذعلن

 0 ىلاعف 8 رقهاربالواهاربوهودوقو|دح ىنًارماو لجر ةداهشل ىذت ةراركلاةنازخفوءانلا

 ريتعااللب تا ناتأر ماو لجر دود : نلجر ام منو كح لاءادهش لنادي الا ىنعمو
 ا برش نان ر ماو لجر دف : دس فر تيرس نا هع ارنا ىو لاحرلا عم ّنرتداسؤشأ|

 نءحراشلا مالك ىف قأيسإكةلومةمةدالولا ىلعةهلب اهلا ةداهشف (حماةدالوا ينو رتال
 قحىنةلورقملالهتسسالا ىلعامتداهش اذكو ثارمملا نود غلا ق-ىف نكل ىناولل.41ة تالا س
 دجأو يناثلا لاةاملوق واض أ ثرالاقخ قل مقت اف دنعو ردأ 0 هلا 0
 اذاام ىلع لو ةىهو هتداهش ل.ةن ال دهشول لجرلا نا ىلا ل>ر هلع لا ذأو خف ج را

 قنا ةيناخراتتلا فرك ذوانزلا فاكرظنلا تدمعت لاق ناو لبقن لق ىلد زل قو حلارظنلا تدمع” لاق

 ىقتاحارخلا ىل_ءءاسنلات اداوذكح ة دعتناك اذاامهدن ءّةدحاوَدأ ماةداهش لمت 00
 اتومعن ملاحرلا هم ءعلط امنا هموهغم (لجر هيلع علط» الاهفهلوق) فرصتب ى ا تاما

 ةداهش ثدعلل (ةأرعاهلوق) ربك ان رص هن ونا ءانداهشن هل ف قتكالت دا لا عسم_هالاك ءاسنلا
 الا لوانترف نما هيدارن ماللاو فل الاب ىلبخلا ع جاو هم || ارظنلا لاحرلا عم م راح ءاسنأا |

 لقعلاو مالسالاو ب رحلا نمهداهشلا طثا ة الرد ا > اولاوهو
 ةداهشلانا ىفاشال ناتأ أرما طرتشي كلاملاقو (عبرأ ىفاشلادنعو هلوق) ىلن زةلادعلاو غولبلاو
 ىأ نبا لاقهبو لح راكب املا اذه ىقةدحاولا ناكل امو دحااوةلزنءامونم ىنثملاو نا-رةداهش ةقاطملا
 ىدع لودقم تانايدلا قد>اولا ريو ةداس و دلاطقل طرتش الاذخوةداهش سالو. ريخاذه نا او ىلل

 فذصملاو هركذاموهو هفالخ مصالاو نيءةارعلالوقةداهثلا ظفل طرتشمالا ذو هلوق نأب ضرتعاو

 مناوبهذلاىفالوةنوكينأ م تاو وك و اىقةداهشلا اء فل طارتشا نم

 ٌُبء>ر فاكلا لح را مالسا.ةداهسلاهيلعد هرب (اهريغلو هلوق) نهاش جتلوصالا بنك ؟قاكاحار نكما نك

 ادودحناةداهشلاكرا هذهرفك ىلعرصأ اذا هلق ىلارمتا منال هناكو رادع ااالو ءاسنلا ةداهش همف لقتال
 | ثح ملسملاةدرب ةداهشلا فالخت تلق نانأ راو ل رمالسالاباسبم !ءدهئازا ةأرملامأ صاصتقلاو
 ةداوشا يف ىفكمف تانان دلاامأ ىقوقحلا نمىأاهريغلو هلوق نمدار اور هءاسل هد اهشابمق ليقدال

 | | هلوق) ىددجربلا ع نءىوج عاضرااهريغلو هلوق موع ىف لخدرو ناضمر لاله ىلع ةداهث اكد حاولا

. 

 ا |



 (نمعملا ُخ نمثلاثل اعزحلا) 1 مي

 اهيقدل ىدولا يراجع نوكمآل ناو مرغم عفدو مموو ديو ندةوا دعو ةمجو زودالو ةدارق مادعو رصيلاو عمدلاب كلذو هيلع عدملاو ىعدملانييزي.قأ | ىلعةردقلاو اسم هلع ىعدملاو مالسالا طرتشدف | .ةنالولاو طمضلاو لماك ا لقعلا اهامرشو كلل لطب لعااهفدهشا هلوق ىلع دازواو هل عرصتق اذ لف ا

 اي دووشلا نات ورم 9 و ىلقعأ |لمهتلا طرشوةداهش ىلع ةداهش قل ءصال اردءتو ىوعدالا )اوتو ةف تسي وأو 1 لك اد عتمالا الار > ةرو م تلااسناع نوكي ناو ةلكول لاك راو
 همز هتوف فاخو قمل اوذا بلع )ناب < ةحتوف فو:وا قحلا ىذ بلط اهب وجو بيسو عماسقلاب تي
 نيماوقازنوكىلاعن لاقرمالالائتمااوساحبو ىهاقلا ىلع عناب وجو اهمكحو باطال,دهش نا
 اهاواذارسكلابهبسح الاقي و هتئلظ ىأ اناسحو ةيسو ةسحم مقلب هيسحأ اذكهتيسح نمءاحنأا رساك (ناسسحو هلوق) ردو ىؤج عاجالاو ةنسلاو باكا هلءلدو قو ةحلا ءاسيحا و هلل 1 اسقلاب|

 .ىلعهفطع نا ه-:هديفّتساو ى.عدع اذارصتب رص بأن نميس# بح ندر ص رود مذل .ن انسخ

 هلوق)حراشلاه رك داكن ظلامانعمنيمِقلا|ذكو رك ذاكن اغلا 8 نامسحلا ْن الر 5 تفطعل ف ١

 هنالاقتشم نوكمالردصملاو ردصم:داهثلانالة تشم لق لوةذوأملاقاعا (ةدهاشملا 01
 ازا ىأ (ادهاثرضاحلا ىمسف هلوق) ىوج هنمةذو- أم ىأ (لادوهشلا نمل ءقوهلوق) ىوجند هاح
 ىايزلاهركذاك بدسم لع بيسلا مسا قالطا نم هنالةداسهش ءادال ةمعست ىو هامنازومتلاو هنياسعملا نءدداهشلاءابنالةق.ة- ادهاثرضالا ةممس نارهظ محار خردعأ ىلاعت هلوقد> ىلع ل والاراءتعا
 ةلوقلا تاغ عمال يلام ناقه قح هبال (ىعدملا بلطي هلود) ءادالاوهبدملاو ةئياءمالاوه بدسلاو
 نك نامتكلا نءوءادالا نعام ناكناواذ_هو هملق مث [هناناهتكت نمو:داهشلا اوقكتنالو ىلاعت
 ءادأ ناكف هل اغتشالابالا نوكم الءا تنال |نالد>اود صدأ ناك اذاوٌدْضن اما نوك ثلا نع د
 2[ الاىلامئالادتسأ اًدفو دك لب هن الا اع اكل نعفارنالا فتك اهنف اضيف ءاسفخلا
 ىندعل هنرعدل أهلوقو هلك ىلا هدانسا م ىوقا هل < ىلا لءفل ا داندسا نال بلقلا ىهواملعفلا عتوهتلا
 ىبأب زىلا«: هللابرفكل ادب حارجلا مانعأ هنا ىلع ليلد حاولا فرسشأىل اهدات_ساو هيرمدنأ نم 0
 ملا ضاقةلادعاونءهريغو ردهلاىف ةطو سمءا.شأ ةعيس باطلا دعبءادال |بوجول طرتشردلا قو ىنع مايل لع ناق هنداهش لمقال ىضاقلان ا لع ماذااع اضنادءقمو (خلا أنا عدلا 5 هلوق)
 ١ هلود ىوج قاد موقي نملانه ناك ثبخ ب وحول اهجو روهظ مدع هه> وو ىمدقم لمأت ه-بق (الوبق حرسا هتداهش تناكواهلوق) لبقي نممهريغدجو ب نأب (حلاعسدضت هعانتما ىف ناك اذا هلوق)
 هنال كلذ ةموي ىف هلهأب هتمو ةداهشلاءادا هذكمال ثدح ادع ناكولاك (رذءريغ ناك عانتمالاو

 |١" ةدكرامدل ناكول هنا توكرال ينل سدلو هلوق ىذتقمو ىنرع لقت اله دنع نم هبكراؤر دقي ن اكن او 1 | ماركالا تاب نمهنال هيداهش لسقتو هب س بال دنع نم ىعدملا هبكر أذ بوكر الئ شدل سدلو ىضاسقلا || نسا علا ىثملا ىلعردقنالا ريك انش ناكن ا عد هشالو بتاكر اض,الو ىلاعت لاقررمض كل ذب هسه

 ى هيلع هللارتس إم ىلع تس نم مالسلاوةالصلا هملغ هلوقل' (بتحأ دودخلا فاهرتسو ةلوق) ٠ ةياكلا ردق لعام_هزو <: ةراكلادامأو لوقلابىتةملاباوكو ريغص حاكتاك هرزحالا ذا هل لعمال ئضايقلا لعام لك تاداهتلا ناك ليقاه رك د عورق نع“ ”ردلا قو فن هبو ال مأ هلأم عم ناكء اوس لك ال اهل |١" كيوتو أز وجو ىو الابرحالا ذخأ زاوج مدعفرذعلالا بوك را هلز<ملاذاو ل.ةئالمد نم هبكارآف
 ( ءادالاتت:ملاردلا ف ىنثتس اوارمعدب عد ما سدلدو د اذائدملا.هاعداذا ىأ اوعداماذا هادهشلا ىأنالو ىلاعت هلو لءلدب ىننعدابعلا قوةحى هلق مث 1 هناناهه> نمو ىلاعت هلوقو رش الاواندلا
 ةداهشلان ال ىوج هنمقو رسملا و2 قلاسلا تناك ةناعرو لوقأ قراسلا قح ىف رتل ةياعرهلوق) رك لضفا لوالا ن كروي ل اتولو (ق رسال خأ هلوق) داسقلا نعمل اعالءالحتا نجأ هرف

 هدرسلا

|| 
/ 
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 ه١ (نكحسمالنم ىلع)

 م-وقو رح هش تح سد دل لوزعملا] اوقو ةعحالا كيلعْلا ىوعدف قدصت الف هل تناكدنلا نارقأ

 لاقولامدرءالف هحو لكرم ىأ نامل ةمفاانم ةلاح ىلا هلع دن تأ كفل ىضاقل لوغل | نوك لمعت

 لم اذكراهل لوقلا نوكم كح زر انأواهنماطق تااقو م 1 :أاول دب تعطق اهقتعدعب هتمال ىلوملا

 | ىلا لب هجو لكم نامل ةسقانم دل احلا هل ف دن سا|م هال ف سون ىنأو ف فن ىنأ دنعاسونمدذخ أش

 نعمذ هناىرتالأ هحو لكرمهنعنامذأا باله ةمااسنو نال ق نامذلا اهءماحدق لاح

 كلاملاه.لاطفنانالا :هدتدةيزازبلا د نعهيفو عملا ن نع صفو لج هنو داموا ةنوهرع تناكاذا

 نامضلا مدع هلوقلان امرهاظو لا راكن ال باصاللوقلافةرأفلاعوقو س4: هنا لاف ناعملار
 قرش يشل لاناسيفتمم عقد مفالف نامضلاامأو اس مهنوك ىهلوق لوقلا لب كلذكس دلو
 هاسشالا ىبعرتاصملاربوذت ىف ؟هانكتوادقوىزغلا !نملا

 00 ا د

 1 10 تادابشلاباك) + كوي 181: 0 اداهشلا ناك دع
 0 سس ل 2 1

 نارداد دب ىذلاو ماه لاننا لاقرد ةمالا قع ىقاك ىوعدالب ولو (ىذاقلا سلع قلبقت اعاهلوق)

 نمدوصةملاو ها ص ل|ناك ام هناالا اهي ق<توسش ناك اذا ملع فوقوم هنالىلواع اضقلا ىلءاسهعدقت

 د يقتل مما نالثا ذك من اناكن او ىضاق ه2 اند_ةاعاوهل.س |١ ىلعدوصقملا ةمدقت ههّدق ةداهش ءلا

 0 - ساد ناك هرف كح سلم لكل» سلك
 ١ المعد 8 .ءاضق نافىذاقلا فالخ

 ارمأب هسا رابخا يرق كلا ساكت د2 تاينال ما كلاراع ا عأ (حتارابخا ىههلوق) هتالو
 اهف رحت وه :داعشلا في رعت نع فنصملا هركذام نا لعاو ىوجريتعبالف ساما ريغ درا خاو 0

 | جلد زللاقالخا هرضح ىأ أ هع دولادهشن 1ةودغل امال لاوهالصلا هءاعلاقروض# |ىوغلل و ىرشلا

 ا راع رتل لع اب هولا اة م ىوغلل ااهانعم حارا ى م فذصملا و3 لءج ثدح

 اها انعم نال كل ذك سنو د ىدع !!لاق هدابمملا ظفلوءاضقلاس اع هند طو سم قدد رابخا

 ىقدصت رامخاو هنأ عوة:دهاش اسم نعراماهلوقو ىلا مالا ةاسم | ذعر انو ريو ها ىوغللا

 نع جراخئ ذلا طرشودد اهمثلا امور عش نموها غاودحلا ماسةنم سد لفءاضقلا ساد ىف ةيوكامأ و

 ىنعمة داهشال فنصملا في رعت هلعح نمىلب لا هر داما 5 ردلا فتور فرتاك د

 نامعلاو ةنباعلاةدهاش ا او حالصالا حا اضن |قمدافأ كرش اهانعموهامتاورهاذفلا فالخ اب وغل

 و لانا سيكو نمد اني لارا أرد نام ءا طن
 || ناصتساللاهزاوجن ابسجأو ةدها ش«نع نكوما مناف عما تل ايد داهشأ| فب رعت كااذم 15
 أ لعهفطع (نايعو هود ( مح نام ء نع ىهوأ سأ. نانو لعنوكت امناةيعرشلا تافب رعتلاو

 ءاداىئافل-ةوافاسة مالا 00 2 اوةدهاشللا دك أاترعلا ىف هاعجاذ ذو ى ريسقت ةدهاشملا
 قفاوموهو نقيتاو لع اوعى ثلا ق.قحت ىلع ةلادلا ظافلالا نمدريغ نود هد .اعنيرصتقم دهشأ ةداهشلا
 كا | ىن«م نمولخالو ةظفلل هداه نييعت ىلع عاجالك ناكفاضرأ ةنسلاو باكل ظافلالا
 وشب امعادالا ىف طرتشافانأ. .هنئلا ىلع عالطالا ىهوددهاد لا نم مسا ةداومثلا نا ه.فرسسلا ىلءلو هريغ
 نالت دهثزوعالو عراضلا طفلي دهش ا وهو ظفالا نم قّتش ام كلذ ىلع ل دب ْئُت برقاو ةدهاشاا نع
 لالا ىندي ريتضريغنو قف ىذاملان ءرارخالا لوحات دهم لاقولف ةواعرامخ اا حوض م ذا

 اوح ةلاودهشا لمتسااضرأو لاحلاىف ريخأ د قف ذهشاىاقاذاف لاحم ىرابخالل عوضوم حراضملاو

 ناكف لا قرا +خالاو م ذو لهاا ىدمدهشأ طفل نوضمد ةاىأ اذك ناكدقا | هللادهشا
 اناؤلالا 0 ريتال طرحات الاانأ وكل ذ ىلع تعلط ادعل هللا ةألاتدهاشلا
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 | ىلا ماقلا لبق كلهوا(ددعلا نهساو هلوق) ركةدهع هقفدال هنا جملا و خعاشملا فلتحتادزبإو

 | لن نم تب المبنم لكو مامالاكى ضاعتلاو ىضاقلاكى ذاقلا نيمأ نال (نمذض:لهلوق) ىلا ىرتنملا

 | هذه ل وق نع مهدءامتىلاىّدُون هنالهنءمأ الو ىضاقلانمه:الاغاوردرظانلابئانفالخم فاسالو

 |هدعت ل ناو لزعي ورزعي ون عب روح ا,ءاضقلا د" نا نكل ىنعسانلا حلاصم لطعتتف ةنامالا

 هديبقت (اىضاقلاماناوهلوق) حاتفملاو نيلوصفلاعماح نع ىوج هلىذقملا ىلع ءأطت ناك

 أ هيصتهنال ىضاقتلا ب وصنمولو (ىصولاهلوق) رحيل الاب هزمأر يغب هك لع لو قافتا ىذاقلارعاب

 |تلانعةباسدقا علاوههنال (ىدولا لع ئرتشملاعبجر هلوق) ىننع تملا ماقمائاقنوكمل

 هبدس هقحوالعدريغل لع نمو م1 لماع هزال (ءامرغلا لعوهو هلود) ىنعدللا

 (إ1 71

 قوقحلا عجرتفال ب و

جري لهو هني دي هيف جرغل (عججر لامك ذدعب تدللر عطظولو لهما هل عقب نم ىلعهيعج رينامذا 7 تاور ير 5-0
 عت

 سنل لبقو تماما ىققحن اهل اذه نالاضب أكلذبع جرب نازوح لبق لاما كلذ قىصوالم .رغاعأ 0-0 م كمر 4

سمهلعسياذاراولاوءريغ ىلع عج رين اهل نكي فهل عقودقعلا نا ثيح نمنمضامناهنال كلذدلا 3 ن4 فور حن
 ْ ةلرن

ادحم متو مصأ لوالاو هلالماعدة اعلا نكن د رلاق نك«ملاذا هنال ب رغلا دلعي ل عشا م
 ْ مدعىبسحخرسلا ةال

 "|| كعسوهلوق) ريزعتلاوادحإ ىف (برضلابواهلوق) متفلا نعرح جملا فلتخادقف عوج رلا[| باج 5 070 ازنإ

 ' | انش ىدب راما لوق فنصمل ادرك ذ امو ىضاقلا ىلعنمعالو ىنءعة.حاو رمال ىلأ ةعاط نال (هلعفأ] ةاوربرو اا عضل

 [١١ لوق لتكون ا لهاحو لداع له امورئاجملاعول داعولاةعدراءاضقلاةربحذلا نع ةيلاليئرشلا فوأ| فاير". .اننمإو لج
 | وركح ذىذلااذهو ىبتنا ارسفموال# عبارلاو ىناثل الالم الارسغم كلاثلاو ارسةموالس لالا 2 تسحب 0

 ْ ىضاقلا عمكلذي دهشي واهلن زلاداز (هحم اناس ىح هلوق) حراشلا مالكنممهفيولالنشلا ا لو 0

مانعمو ةنالثنمّريالفانز فن اف دهاش تدي قد ىنعب 1 ان 0 تاوإ 1
 : ىلع لدعلو ىتاقلادهش نا

سفن لعف لعادهاش ىذاقلان اكلالاو ىضاقلا كح ىلءالذحما بيساو دوش نذل ةدابمشا 0 زبور تسحر 7
 " || دعتس دقو ه

 "|| ىضقللانال (ىذاقلللوقلافهلوق) ىو دالجادنعىذاقلا: داهسثو هوةداعلا ىف فلا ىفكلذأ ا ناو الار

 1! ريغلهلوق) ارهاظروجنابىذتيال ىضاقلاذاهلادهاثرهاطلا ناك هئاضق ىنهلعف هنارقا اك هيلعا ا ع

دنؤاءال مصخل ا ءاضقو اهدحرا صنى همزإول هنال (نيع فدو | أر كومو 4
 ْ هنرداامعطاقلاوذ_- ”الارقا وورر

زعملألوق لومق مدعدرهاظ (حناةريحخذلا فرك ذو هلوق) ىليز نهدي ىذاقلا 0-0 تدبر 0
 أ ناكناواقلطم لو

 . [|| نمديفتساام ل صاحو مهمالك نءمرهظن ام فال وهو ضاقوهو كاذ ل-ءف هنانافرتعم هلام ذوخأملا الل ل لو 0

طقملاو هلامدوخ ألا ناك اذان املا همزاءالو ىضاقلل لوقلانا مهمالكا كركر. لحرإا (ديزوب
 ٠ كلذل عف هنايارغمهدب عو

تذلاقركذو حراشلا لوق نمر هظن امل افالحت قافتالا ضاووهوأ] نمش 0
 ىتدا !ذاام ىلع لمح ناالاخلاةري

 ظ ناك اذا فنا لوقدس حراشلا لاقولفءاضقلادلقتين القوا لزعلادعب كلذ لعف هناهلامذوألا

دمق ضاتوهو هلعف هنا ارقملاملا هنمذوح أللاو هدب عوطقلملا
 |لرعلادعب كلذ لعف هنا ىداول هنال كل ذي

 | قوصم ىضاقلاةهلوق) ىلوأ ناكل 1 ل

ءاض اتوهو كلذ لف ىضاقلان امهدن عوط#ملا فرتعا 000001 0
 أ ىذلا اذهناهفوال 

 ناك اذاهلوق دعب لاقن ار هنعورخأولةءلاهدي عوطقملاناك اذاف:ما|لوق مثال الكا عسا

 ىلع مالسالارقترابتخاوهو ( ميععلا ىف هلوق) اياوص ناكل لاح لكي قدصمءهناليقوخلأددب عوطتملا

 ٠ || تقلطلاقاذ اكراصف نامذالةبفانمةدوهعمةلاح ىلا هلعفدتسأ نال دمهشلاردصلاو ىووزملا

 ١ |! نانمح ىذاقلاهيرقأام لصفلا ادهىذحخ .الاو عطاقلارق أولو دو وعمهنونجو نونانأو تقتعاوا

 ١ ]|| نامخلا سلاطناقالدشقت نعنامثذلا عقد لودقمىضاقلا ل وقونامضلا سدسارقأ امهئال

 ٠ | رقأ دقو تان حت الادب لالا ناكولو قداصتلابهئاضق ىف هاعف تثدزال لوالا فال خهريغنعأ

مدصت !واهئاضق قولعف هنا ىضاقلاةدصرا ملا هتمذوأىلاو ىضاقلاهن رقأامن
 || هنالهنمدحؤ ه

 . ا ال 7 ...٠ وول 75777 ا
 ركا



 3 أ (ن كح دمام لر

 امهر : ) معلا لعلفقو أر ملا ابزحالا ادكو ى 6-2 - نوم هتروزوصل رات هيدا لعق سانا لو

 أ هريرق: نا هاضتقمو انضم لاقرعبلا ىفاذ كح طرشالاهلز ازرع ف قاولا كلم يح لكو ر امانلا نا 2
 1 لكن مامدو هول هل مينأدأ» شالا ىثع ىرغلا نيدلا فرم: مشلا طن ارم ال لعلب رظنلاف ا

 | تالا كله لج لاك و لاهو هيوم صر تمت ىذت ع لس يدولا هش ل لب كانك اليك الو تحد |
 : هايشالا هذ اكمل فوقوملان ءل.كووهفد# لوق ىلعاماو فسوب نا لوق ىلع طرشريغ نم هر 2

 لب عمنال هنا مهمالكنم رهاظلان ا عمهلزع مهلا مهتعالبكو هنو كم ىضذتقمذا لكشمد# لوقو تلق

 ناعم<ةلاكولاو ةياصولا ن اىلع و مناد انحالا فقالا بوض:مناكحاذا مص مل ىضاقلاهلز -ول

 ا تش هنا وهل: ةلكرل اور صالا لمنال: ءاصولا ناو بالا ةلئسم ناتو ناقرتفيو

 0 ماك ىلع 5 تاماذا ىدولان !!قو ىلةعلار هيف تكا أثءح ىلإ .كولا فالخاغل ادارح السم نوكمن ا ىدولا

 ريس ا تم اجونلل رشف ا نعالا ريغ بصنبال بتال ليكو تامرلو دري دال - د ةيابعلا
 مح 7 م 0 ٍ ذغسالىأ (زوععال علا لبقئنلا كلذ عابف هلوق) ى 2 نعد .كولا فالك ةمهتو انام ىصولا لزع

 0 0 تاهت | || ةيزازبلا نع :رلا امل ل ديرطت فافت الا ىوعد ف (قاغتالايزوحال هلوق) انش افوقومد قع لب

 || قاقتالا ىوعد ناب ىرحلا دسل|باحاو ملا هفالخ ىفاثلا ن ءوال كون وكم الةلاكول ان هلع لقليكوا
 ا اريبك ل دعريغو الد عربا ناكاذ |! لمت هقاط أ( ةلاكولايلعا نمو هلوق) باو رلارهاظر استعاد

 هايل همر
 0 2 قو 1١ ||( سد تالماعملا ٠ نسال اللسالاال ةيرحاهنف طرتش الاذكو ر < ريبقلا الاهمف طرت الق اريغضوا
 5 ل 57 كرا كح 3 5 ُ ْ
 5( 0 5 | طرعشت :الهلوسرو !خارخلان كرار ةباخلا | ,ءرد هق دصن ا قسافوا (لذعبالا هلوق) ىلنز مازلا هق

 0 0 / | اقافتااقساف ناكناو هريخي لمس لوسرلاو اعاجا بلطلا بجو عيفشلا ىرت_كلارمخاوا ىتح ةلادععلا
 كن هر م هدم 2 0 0 : 0 1 ' 1 1 : 1

 زب ككل يم و اكل 0 ةيدامعلا ف امرهاظو اريغص لورا ناكولا ذكو ديذكوا هقدص

 انك ا 0

 عزب باقي ل لو ل : 00 ) "2 سد روف ل هةدابدلا 0 1 ثدالو هلو ا

 وي 000 ت/1/ ىرطتدحاط :سدق هج و نمامازلا* ءاشالاهذهىناهلو لكوتلانرا اسخالاكرانصق تالماعملا نم
 9 ( ا 8

 كأم 5 3 1 0 || بعير ءاخالااذكو و )0 اد.سالر ا.حالاكهلوق) هنق مازلالا نأ. ,و يا لا دملاو ا دسلا اا دارت

 ةقلايبإ د هيد 3 ىراع لاب رد نام لونا ازاخو ولسا زل ١ نما ةونوذأم هرخوءارشديرل

 "ارجو 7 0 و 7 : اهثةراناكومملا ىرتشملاوأ عئام || ةعو 0 اتزعربص» ال هلوق) رد اهاظذلالةداهنتلا

 4 00 0 4 0 لعر 3 هنأ 9 هنن ع دعاننأ , ع ىملادعب عثام ملا عقدروصتو ةيانحناب قداقدربخان ادعت هعاباذا
 .٠  08و / 2 هي -

 ا / ا / : ددعلا ىلع شرال : ارسسلطا 5 0111 ا قدعلا ىفاماو علا دهب ناك ن اال هدر هناك

  1 400 8 27 0077نكملاذا كلف نابع ادس أ! لعاذه وحان هراحرصم هر أ ناو دمهمالك همهفااما ذه هقتعل ّْ 0 2 257
 0 و ا ميواعاتلا نار 1تالل دا ليل (خا ل دعوزيخأ اذاالا هر هعفدي لهءادغلل اراتتع

 هلارر أَ | را تاما ل ااا لو لا لآ اواددعلا عماطو رسشلارث نت طارش انلوصالا عقتف

 |تثف .؟- ناكحازااماو ىدعقلا ل زعلا :اًذهو رحل ادعلاو اد دعلادحو ناد وئصلاو دسعلاو

 أ هنا مصالا (هدنعهمزاب الملوق] ىتايرنا_ة.طم هنو جو لكوملا توم لم كلذو هيراعلا ل ا لزعتيو

 || هلوقل سو هيلع هللا ى اصادلنال اور هر خا ناله زيتي ماك الا هيلع ىت> 1 حن هدف لم

 ا ا 5 ةلادءلاويف طرعشت ال لوسرلا ىو ثردحلا غاسلفالاماللاوةالصل اهيلع

 || ضاخبالوسرلا قو هااةلادعلا طارمششا مدع نا ريرغلاو حفلا هدر وىان ز<و زتلابىلولا

 اتالم ر د ثردلا ناو قةلادعلا ط نال ىلنزلا لوق ىلع م مزامقالاو لاسزالا

 | هلوق) ىابر زعاجالابةغل ود ةتلاكو ىلءوهفهغلسلاذااماو هغلي و كولا هلزعاذ اعف فالحل اذهو
 هت ا هن عرب ان انها كتف ىطاقلا دل لوين موه ىضاقل نيمأ (هنصأوأ



 (نيعملا خت نمثلاثلاءزجتا) م

 جرذ (ةاك زا لام ىلع عقب وهف هلوق) هد - هيلع انوهتم 0 : ااو لب زىوالان مدعبإ كرلا

 وخناقلعمن اكول هنالزيفتلايدمق ةيلصالا اوح ا نمناك امو لزانملا ثاثاو ىنكارودو ةمدخلا قءقر

 هلودور د .دعب ثداحماو نيعلادتعمئاقلا لاسملا ل 000 :د_صملام هلوق

 لاملال د طرشر هقلعول هصنامىراسبالاركذ نكل طرشل ادوجودعب ولو هرهاظهدعب ُثداحلاو
 اتليي  -كابيم 0 ءإ وسو (الواباصتلا غل ءاوس هلوق ( ىببتناطرشلادو> وىلاددعب تداحماو نيعلادنع دوح وملا

 رحملا ف لاةىلي زاهطذ ارش الو اهر د الد اكزلا همف بحت ام سنج رمدعملا ن الن ؟ن طول هيلع 1 ه اعلا 7 2

 لام لامس ا (لكل اب قدصتلا همزاب ناس ايقلاو هلود) هرداقب قدصتن نأ همزإ هند ىضق ناف 1 اقر ب لسا (ىهد

 3مم .: تاقدصلا باب لالا ىىلطمو هللا باحانريةعمدنعلا اان !اناحسالاهح و لكلا | لوانس ل ا

 اذكف ةقدص, اوما ن مدخ ىلاعت هلوقو مولعم قح مهلاوما قو ىلا" هلوق ىاكضعسلا ىلا فريصنم 0 لكلا ى 0
 هلوق) ىليزلاومالا عمج فىرحيثرالاو ثاريما تح اجمال ةبصولا فالخب هسفن لعدتعلا ةمحوتأم جدملاور رمل. 0

 ايل خا ةالاوإل 0 يلا ربع اف ةهرامحا ا انا دفو ل ارم (لكلو (.- - دقو

 00 اوسامهنا هيما ءلوق) ىلن ا دلام ىلع قلطن ال 6-7 : 0 :
 لوق كلا اولاملانمد قرغل انا ناعسالاركحذو ىايزون الاىفادراوامهدحأ ىق دراولا ضنلا 0 "ديم الخيير

 لاهو (حتاكلام ل اتوهلود) رح هرعت ىف ىواستل طلاور ااو امهتدن قرش ةفش-وأو فسوت ىأ /. ب الت . 2 قى 3
 7: 8 هو
 000 للا كد حنا :انمع ناكعن ملا طرشب هقلعناىفاشلا دل معاج 00 7

 ناىرتالاهفيدصلا سسابال (رشع رشعلا_ض راد وق ) نمش همودق 5تاه ةقدص نيكاسملاف تقر ل

 00 ملا تا 31فر اضم ةعرصم 1 اق هيوق ىو تلامس

 دوه دنع جار هوما ةوج تناك فاقوالاك ا كلامال ضرا فو بتاكم لاو ىصلا ضرا ق بحي . باير يل

 2 ِع ١ يا و ا
 تضذءئاهال ) عاجالاب ارا ضرا ل دنالو هلود ) ىلا ز دم لوق عمة فيتح ا لوقةءابملا ىف كسب كك يا

 (هلامدملاع جرب هلود) ةيانعلا نعانتعشا د مامالا ىنعي (طوساملاف نسملوهلوق) ىلايزدنْوم تل 0

 1 لملاك اذك كمن نال تول (هسش) هلثملامداد د 7 ا توسل 0

 هب ةراارابمدرب مث كلذ لع_ةيمتهريإو هضيقبو ليدنمىف بوُدب لسجن ,م هكلمعل دنا هتلمك تحإ 00 1

 ىلال اق راو ىوج فال ا نمحال ثنحلا نم> كإملاريمعملا !ناملعي هن :موىسدقلا ةماعلا اهئ همزادالق ني ننمإ يأ 3 تو .

 ئنسحالئثدل نك ملولو كلكامرد# 93 , همز لقاكلع وهو هل عفف اذكت لعف نا َةق دص ىلام نممهرد هد 2 اهوحتو وز السم

 هلوق) ل 5 واكره وهو تاراملاتخاةصولا نال (ئثلكلعوهفهلوق) ر ىلا نعردال م. -كك- : دج اوهيو
 4 1 8 ١ 2 3 . : 270 : 3 حر 0 0 ا
 نءمفرمصتب نا طرش هراصولا نع هسفن جارنا نم نكح: ال هناىلا ىدووهف هلق: راش (ىصووهف 0 4 0 2 1 0-01

 اذىفو هنمديالادب3 فنصملا كرتدقفاذه ىلعو هسفن جارح هلفالاوالوق كان نوكيل 0 ب
00 0 0100 

 رز لوسعلاعدعلىصو سالف فرصتي ناو ىدووهفر فرمصتف لعد لو هبلاىصوانموةيادخلا ف لاق: ٠ ١ عك /ن مو. . )هلام
 فرصتلا ليقولو ليف امدعن هسفن جياوعاكلعال اذكوهسفن بارحا كا الف رصتلادعب هنا لصاحلاو 0 ةمصولا رتل ّ
 هو نو وس(“ او | 6

3 
 ىلب زلاةرامع (حا فسوب كادنعو هلو ) ايصو هتروريصل طرشهنمفرصتلادوجو نادارملا سدلو
 ةاحمألاغامهدحأ ناالا ةيانا اموتمدحاو لكن اللعب ىتحاضبأ ةيصولا ىف زوححال 1 رعو

 فالس, تسلو هلامىف فرصتلاةيالو تامش الك ولانال(ليك ولا فال هلوة) تامملادع درخ لاو
 ا اضالااما او هب الولا هل تدشن ن نمإعالب م هنالق لكوملا ةيالوعانتمل

 تنالف ةلاكولا ةلزنعريغصلاودعلل ةرا تلا نذالاو ثراولا فرمتت لعل لا 00 ال

 0 15 ىليزمالعالا وهو ناذالان ,مذوخ أم نذالان ال دلل درعا اعلا دعب الا
 ل

 رتشرلو نالف ىدمل تنال نأ اصاخ الاد اكان :دذأملا ٠ نمهم-ثرفن 1 ع حلا -

 سن



 4.3 (نكح مالنم ىلع)
 يس يي ل ب ييسصصسسسلبس

 : ذأ ىقىىا (21فال- *اغاوهلوق) هرك ذامدرتال-ةهدب قوه ىذلادب قرح الا ىصنلا كرو

 0 ةئرولادحانال (ءاضقلاكلذيهملا فصنلا )سف هلوق) همدعوامد اغلا هصيخدملا ىذ نم ليفكلا

 1 م رطب مه نوكر مث تملأ د «للملا تشرف مهتدقب نعاهص* بصتشب

 هسفخل ه و لماع هنافءاقم ءدسالا سفن فال كلذ ىف ةثرولارثا_ ماقمم وةمفانبعو |ناك اسد هم راعامق

 1 ادن 0 دع اومن ليكوتلا مدعلاضدأ امه امشان طصيالفتملان ءال

 أ ءانق نوكياغ اريك لا عماجملا رك ذو هنعذ ىفاضدأ م طا نورك هيل, هلا تلو ءاقتما كدا
4 

 3 |١ ٠ ىوعدن الهر دق 2 - هنوف معلا ناكل داما تداول دع ا نارا ع

 00 0 1 1 لعىآللا ناكاذاام فالخت هدد ىفامر دق ىفالا م معا عد نوكنالف دملا ىذ ىلعالا هد ومس الن يعلا

 دا 1 0- 3
 00 1 0 : ىأا_ةلطمهلوقو ىلع : نلافاذك اةقاطم كلان ,.ءامد+ هرولا صضدلهل بق تدل ديا تلا

 ”ةعديز فالي 0/0 | ىننيعلا نوك طارتشا نا :ميرصاذ- هوان مش لاهال ما ةكرت نمعهملع املا ثراول ادب ناك 0

 0 ا
 لوو 0 ل 0 / ١ هءلع دم ثراولا ناك اذاام ىنعاةروصلا « لهب ص“ د2 ةثرولا هم ةدىلا . ءاعءاضقلا ىدعتيل ثراولادب

 ب 59 5 ا 3- 8 رولا مةسقملاو هل ثرالانءاضقلا نا كح تاي اناقدم ا! ىذ ىلع نعلا تر ىدملاوه ناك اذااما

 ا كا إ : عفيه ور "عب : تدثاو ىم اعمر نأ ىعّذملا ىو عد ه- ءاع عاملا عفدو تن“ :ملاذاو 9 ةهوهلاثر ا ني_علا ىعّرا اذا

 ب ا قررفلا م خلا فام نا لصاحتلاو ىوتنا ئاسغلاورضاحلا قح ىقثرالاىوءدعفدنادقف ءارشلا
 1 10 00 1 ىوعد ىف هنالذع هلع ىذملا دي ىفا بنوك ن بعل ىوعدىف طرعش هنا ث كيم نمنسعلاو نيدلا ىوعد

 ع 0 1 0 ب ٠ ةيابهتلاو وهيادغلا قامرهاظو قحاوق ةك. رتئع هدب قءبلع عنا رارلا وك طرتش ل تح ندا
 ا 0 نيعلا نبي قرفلا هجوو رحاضأ دلا وعد فدي تيك !!نععنوكنمد.الهناةبانعلاو

 أ بصتني اغا لزالا(تام فنان :ذث نمعلا دم فالخم ةكرتل 7 ادلا قحناندلاو
 3 0 هير بئاخ !!عوواو تست ناهيثاعل لاو رضاحما نمي مسقتملاذا قابلا نعام <> هدب ىقنيعل !ىذلاراخا

 7 فريم ل حماحن ِ مها | قو ىل اعلاو رك ذ هنعام 0 |بصخش الف هلاومارثا سك تن اكرضا أدزع همدصت ع ١ دل مح ا انانسك تناك

 ا ِْ 1 كيم 0 اد .نيعلاهذهلج رىذافزن آثر اودنء نبع نمد .دصن عدو اول لاق مح هفلاضأم نيلوصفلا

 290 0 0 | ىوعد عع يسال تاكا ع :اىنحالا فالخيودبنيعل ا ناكول يقاس نءامضصح ترا اذ

 ت7 نإ 0 | ام !| باو ثرالا كناولامارع ءاحنانبو شارل ا يس ناش رس انا
 0 ْ لوصفل | ىاكهت ب لبق 2و وءأو عد مهسشف هم ناعما ضةرضابمتا لءءاضقلا نوكالرخاا [لحر ندير الا

 هر عر تا 0 ١ ندا لا قح تدم الام ىذقو طقف هتص> ىعداولف عسيما ىعدي نأ ث كلا
 ه”ح 6

 | اذه ىلععاضقلاو تملا ىلءنيدلا ىوعد عام اريغسصلا نعالبكو ىضاسقلا بصئاريغدوادنغاراك
 اوس , هاد هسه د كو هثرولا ضءد ىلع هنبدىعاملاتد“ اذا سمانا عج | ىلع ءاضقليكولا :

 ! نكيلول سداسلانيتفملاةن نان ىف كهتصص ىناغلا ىلع رضا عج ريغ رسام انتا

 رهاظو فاصل ءاضقل انداىاكىوعدالالبكو ىضاقلا بصن تد |١. ىلع نيدل عذمءاخ ثراو تمإل

 ْ هدد ورمل ولا | لج عن ا نع ]اذه لحر داق هلوةورك مص سد دللا اان ل.كونا

 | ىدعش الف هن .اعىعدفهدب ىقنيعلا نوكح :ثراولاريخى ا ىنجالا فالخت هلوقورخ اثراو سص)

 أ انش هءلعاضقم بئاغل اذ تادرس القهريغ نيبو هنني ةكرش نوكت نأ» هرتغىلا هملءءاضقلا
 ١ .لْخِؤي هلوذ لعداصتقالاو ل كال هلم فد ناوصلا .(اقافتا هنم ليفكلاد خوي ل هةف هلوق 1

 | هدي نمعزت لاو طف | ىلا لوقنملا جايتحال ى بسام اقاف 2 ”1لدعىلا عفديو تتاغلا ةصح هن :م عزنب ىأ

 | ناك اذاام قالا: دونم نمؤي الذاهدب ىف كرترالق نئاخد حالا نال هفاّمالمل طفحلا فغانأ أ

1 

 | ان اى

 ١ (اىزل 2١ ىلع لون مال .هوهلود) ه_بقسع نصدح ا ل كرت فر !!نالار 26

 ا ناك-؛ةناما ناك ىذاقل |نيمأ ىلا عفدو ذح أولو هيلع دألوقو (اضيأ' ١
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 ااضيأ هنب اذهرثاللاةناو هلوق) رحب ةعبدولاك ةيوصغملانععلاودب راعلاو ليكوتلاكلاملاركنا اذا
 لاملان عودي عطقناو مصدق هرارقا نال (لوالل ىذق هلود) ىوجالصفنموأالصةهكلذ ناكءا 1 )2

 رعلا ناك تاو طلاوهو ىايزلا قاذك ءاضقريغب الو ا هلر ملا ىلا عفداذارت الا بدصن عدوملا نع و
 نماذه تصغلاقوانالف ةعبدو ل.ال لاق مث لح رلاهب عدوملارق اول هنال دلولاه .رارق ايدمق لاق جفلا ََع
 ناك الو لا نيدلايرارقالا اذكو هتمق ىناثلل نهب و لوآلا هب ىضقد هنافدي راعلااذكون الذ لءال ن الف
 ناقددعب ام الخ ىجلي زئاهركذاكءاضةلارمغب هلر قلن عفدلا ناك اذااعاد_ةملوالا بناحجلا ىف نامغلا
 اريش (ةثرولا نسب وهلود) حتادلول اندر ارقابديةرحبأ |ىق هلوق ماقتسادمقل || ذه نع قاطمهبق نامذلا

 مونم لفكمال هلوق) ثراو نءالو هلوق نم أ ساموهو ىناثلا ةلالدل لوالا نم ف ذحدق فنصملا ناهملا
 مواتيوطاتح نا ىذا قللو موهوملا لحال و الفارهاظوا اعطق تءانرضاحلا ق> نال (ُثراو نهالو

 ىضاسقلا ىأر ىلا ضوغم هند هردقو م رغالو هريغهل ثراوال هنا هنظ ىلع بلغي ىتح هس.لا عفدنالو
 ناسلاةباغنعرخ# وك ذملا ةدملا كاءاضقلاريخأ مول ايدارملاو ىلب زلولانىواطا هرد5و

 ىنعب (ةاضقلا ضعب هيطاتحاهلوق ) ىو لفكمأل هلوق نء موهفملا ليفكتلا ىأ (لائثوهوهلوت)
 ليفكلاذخأب هنادانعم لب هنمئاهنادارملا سدل ( لظوهو هاوق) ةفوكلا ىضاق ىلمل ىلا نجرلا دمع
 ذأ, الاقوهلوق) لبدسلاءاوس نع لممىاملظ هلوقو ىب لا قوانخش طا ذك ه عضو هريغف هعضو
 اعلق تيائضاحلا قحنأ نقسم ماماللو رخ آسرغوارخ ؟ثراو هل نوك, نا لاست>ال (ليفكلا
 تائرهاطلا قح ناهلو هلو نم ىنعلا امو لو هعمل لوقت“ لا نالو موهوملا ل>الرنؤ ب الفارهاظوا
 أ لاق: لاق سفنلابوأ ل املا. ىه له اموت ىلع افكل نارا ذو رعبا ىف لاقرضاسحلا قح هءاوص
 لتي امهوق ىلع هنا قرهاظ اذ هفذحنؤرالاقو مامال ادنع سفنلاب لفك مهنم دخول ىار ردلا ف
 ةئيرقيرارقالابالةتنلابىتع (ءامرغالنيدلاتئاذاهلوق) ةعب رشلاجاتل هتأرم سفنلاب لفك
 تي هعزانت(ةداهشلابهلوق) ىوجواولا)تدثو باوصلا (ثرالاتدثوأ هلو ) ىوج ابن رق ىنأ سام
 روضح ىلا دعدنع عضو لوقنملانالراةءلادق (خلا ارادىعداولز هلود) ثرالاتدةوءامرغلل نسدلا

 اوعجأو لدعدي ىلع عضوبو هنمذ خود امهوق ىلع هلاك شالو هنمذخؤب الراسقعلاكوه للبقو هنحاص
 هلوق) مسانلا نه هلءلو رخآ رشلاةرامعل مأتف انش لاق نيلوصفلا عماح ن عر ارق ءودحتوال هنا
 اعاوةدامثي سدل(امهربغهل ثراوالو هلوق) ىوجُرال | ىلع ىأ لاق, ناىلوالا (خلا تام هنا ىلع ىأ
 رثك |ىطعب هريغمل ثراوال هنا لقد و نمجو لا دد> | نهرب طوسملا فو ىلي زبلقلا ةندب ا مط هيدارب
 نانم ىلب زا نع ق.ساملاق: نا قب ىوج امهلقافسو ىأ دنعو مدعلاوهو امهدنعنيسصنلا
 ْ نعىوحلا هلةناماذكو طرنش سدلد رك ناىضتق» 21د ين نئفل امهريغ هل تراوال دوهتلا لود

 بوجول ىا طرش هنا ةمناسخلا نع انش لقن ناكل حلا لقيلو نيج وزنا د->| نهرب هلو نم طوساملا
 رضاحت نال (طقف املا فصنذخاهلوق) ىببت ادوهشلاتادعاذاروفلا ىلع ىذاقلا ىلعءاضقلا
 عفرادق هدوح او ؟نِسانلا ع أ دول ض رعت ناىذاقال سلو هسصتءاغشماق بتاعنا نع مصخعي سدل
 دوخؤي الهنا نم راشلا رك ذام ىلوالانايراشا غدا يظن هود قو هءاع ىضاقلاءاضقم
 فصتلاذخأب رضاحلا ناةناثلا اهئاشنالال اموصخملا عطقل صن ىضاسقلا نال لفك دنلا ىذنم

 ىعبباسقلطم (ليفكديلا بحاص نم قو :سالو هلوق) ىداملا لوصف نرخ موسقمريغاعاشم

 ىغتقي امجلوق هل [ةمىهلعج نك امالوق داب اقم قالطالاْاذه لعوارقموا اركنمدملاوذ ناك ءاوس
 فالخل ااغاو حراشلا لاقدقو فكك ل ذكس داو لل. ةكلاذ حو اركتمدملاوذ ناك اذا ن الو ةءا مسجلا
 نم همهفام لعءانب ىوجلاهركذاذك قالطال اطظفل طا ةسا باوصلاو اذه ىلعو ا قاما فصنلا ذا ف
 هلوقي قاعتب هنا نم انعش ءرك ام ىلع اماو لمفك,دملا بح اض نه ىتاوةس الو هلوةب قاعتياقلطمنا
 ير ييجي 18: تت5413130103 ا تك ا

 ربو



 4. ْس مالذم ىلع)

 ا ىلءاوعفم م هلا فكل صاحت اوطرمشب تدقعاو و واب تفطء لج ىف لكلا هفارصنا ىل-ءعو توكسلا

 [ هماتسملا ل اهيلسو قلا طن مار رحد.ءهإو ةكحواولابةفطاعتم لجدعب ترك ذاذا ةئيشما نا
 هموت لسلك ةروصاخ وخاامهو هكح ىلع ةقينسونأ ىثخ لكلا ىلا فرممتس هللاءاش نا مارحما
 ام وذ ناك اذهو ةداعلل هفطاعتمالج بقعتملا طرشأإ | موعنمكصأ |صمصخت ىذتقا ضراعب

 | ةلاكو تو ةثدشملاب ناكل ناو عسسجلا ىلا فرصا طرششلان ادرهاظو حفلا ىفاذك هلوق ىلع اجاراناستسا
 ل دز لاقفرادلا هذه لخدن اهلنا تدد لاى 21 هيلعورس مدعو قلاط دب زدارعا لاق ىناثأ | نعو هي زازيلا

 فرصتفاهتاوخأ ىدحاوأ الارءانثتسالا امأو ىبتن ا لاو سلا امة داعا نعمت نا ومما نال هلكل ناكمت
 0 مناك ايش ىثتساو لان ننال ةاول فذقلا قدو دل اةداهشدردبآ ىقيلعاكريخالا ىلا

 ءايذت الااماوانا 6س لوالا ىلافرصتامهردالارا انيدندس جنو مهردتثاك ن لا رقاولاك نير ,الا

 اميل اتى اءم ىتعو ٌقلعم قالطو أ نمةلعم نيقالط دعب واق افتاامولاف نيتءءاقانءةلج دعب هللا* اثنان

 دعب فوط»ملا فو ف طعلاريغىفريخشالا ىلا هفارمصنا ىلعاوةفتاو ريمخالا ىلا فسوب ىنأ دتعو دعدع

 لاقولف مح ه سفن ىلعديدشت هفاعق هنمع ىلع فطعاذاناعالا ن ,ههيفوىامركلا حا ؛!قاكتوكملا

 رادلاهذهو فالك نمعلا ىف يناثلا تاخد ىرخالاهذ- هول انكم ل !اطتنأ انراذلا تلا

 لوقلافهلوق)انخش ىستنا قتعلاىفاذكو ةماثلا تقلطهذهو لاقو تكس 2قلاط هذه لاقولو ىرخالا
 0 علا ىقن ىلع ءنؤفلخت هيومدع هر ةلب مهلعتعدااذاالامماع نيعالو (مه

 تلاقول ةؤسملا تمملاّد أر مانالركذ د اعدمقولاعال امك ىضذماهف تشف لاعلل تد ان نامر 421بنسنال

 ةأرلات م اوخاقدصوارفاك تانزايقر كروت كال دا ئاريمهراددذهو إ_.موهو جوز تام
 ااشاتام) اق ناسناوأو ليو تارا قدا نرد كلر ال تيضق هبا ارخا ىفلاقل_سهوهو

 تومىاوفلتخ ا اذامهنا هلصاحو ى نا نيوبالا نودد/ولل هئاريف ا سم تام نواس دلو لاقو ار فاك

 رخكالا قي دصت ىلا باتصال ذه ىلعف مالسالا ىلع تامهنا عدي نمل لوقلافرفكل وأ مالسالا ىلعتسملا
 ثداوحلا ن نماهمالسان الاه لوقا 5 ةردنعو هلود)ر 2 ق درفلا |اذالاو امم تامدقاءر !!ئوعد كو

 هلو إهتامول هناىلا.هذجو زل نوكراشاو توما دعب اموهو تاقوالا برق أ ىلا !,تفاضا اف ىلدالاو
 مل لولا ومعتمب تلحال ان قااعل أقو هنوم لمق تاثنأ تلاقو هتومدعب هلسمت ءاف.ةمنارصن ةأرعا

 مفدهشو نوعفادلا» هذ ةئرولاامأ همل ا ةحاتمم ىهو واةفسزلا هج ص الرهاطلان نال لاحم مالو

 ىلع نهربف !سمامهدحأ ناب هلو ىيذ تام لك الة نازن ن عه ذو ةيادحلا نع ءرداضد | ثودحار هاظ

 درهشو ةمذلا لها ن مءدوهش ن اكن او ملل ثارمملاب ىذق ار فاك تامهنا ىلعرخ ”الاوانسم تاما
 نءةفالخ ثراولا كإ مهدي ىفاهن اهرارق الان وجو ىأ (هيلالاملا عقد هلود) جن 2 نيس بلا مرقاكسلا

 كلذ ىف ىذاقلافهعديوهو هريغهلثراوالو هقمقش هوا اذه لاقول هنالةونمل ادرار ؟ايدبق تحمل

 |تالاو تنملاق :لاح لك ىل-_عثراو هناف نمالا فالك نبال مدعد طو رشم الب هيف نق رغلاب

 ثراو هل ل اقول هنالهرمغدن ثراو ال هلو قدسقو خ خالاكوهف 00 هرب نه لكونبالاك م الاو
 انراو هل لعن ال لوقت هندي ىعدملا معن : ىحهدعنالو و مولنلا لالي ةهملا عقدي ال الواتاماىرداالو هريغ

 ثراولاناند.قو كوالاب هيلا عقدلابرعوب هتاف ىتثادنيااذهلاقاذا نودملا ناوملا ةعبدولاب راسشأو هريع

 عدوملا ق-لاطب | نمه.ف الهلا اه عقدي الهناف هنمى رتشملاواهلمكو وا همم ِهناَرقا اذاانعازارتحا

 فالخب هتومدعب كلذك الو هيلع رارقا لمقيالف كلاملادبك عدول ادب نال هدب نعاسوتل اراب نيسعلاق

 ىضق:نوبدلاذا هقح صلاخيرارقا هنالهيلاعفدلاروؤي ثمح هنبدضيقب باطلا ليكوهنارقا اذا
 ناكو هر اه سيقام ركل اهدرتس الرق هعد دولا ف لم توا مفدولف الان

 نعكاذهو ايدعتم عقدا, ناكف هي هيلع بح اوطظفحماو كلاملاقح قدر ارقانالطءلا_هدر مس نأ تش
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 (نيسما قف نم ثلاثا ءزجنا) 1
 22 2 هسا شل: ت8 حجم: تل نط

 هنال هترهو نيذلا نءءارنالا اذكودتربإ هدر الوارارد الا لمشول هنالدرلادعب قي دصتلا نوكربردم

 فاشنالا ئاكدترا لوقا !ليقهدرن او دبربإهدر مث .هلءقف لحر ىلع فقواذااذكو ّمدق لوم ةلا 2
 رخضدرلاىذترتالا عالءالولار تسنلاو قاتعلاو قالطلاو قرلابرارق الا نعازارتحا لا ىلايرازق الاددقو | 1 تفللإل
 ةقدصلاو ةمااكد حاول قا هف نوكم وذ لكو حاكنلاو ع لاك ز ئاحوهف هراكنا ىلدوت الا هقدصت ١ م نهرب 1 2 1 5 3 1 37 1 تال.ق قيدصتلاىلاكتمللا عجراذا«رجامه نوكيثوث لك ةمنقلا نعهمضو عملا رشوة زازبلانعأ] "كمر : ( ةاهيزر >2 .٠ ا . ل 3 : 0

 ندد 3 3 1 دايو ى ٍ 3 وبلا مدار: كلا ىلع ,٠ هرب هل 5 ) ىر دضتلا ىلا هءودر هعمنبال لوقب نأ هاطلاناكو َماهدع هرارقا عفن الرارقالاو لا | فموي"

 كصءاضتلا دعا عقدلاف طقنلملا فاك ءافيالا ىعدا مث لاملاب ىضقاذاام ليهشف هقلطا (مفابعللا 7-00 كا دق 3
 ناكناف ندلاب رارق الا دعه اعداولذا ركن ال اذه: ءافدالا ىوعديد.3 وقادساك هسا وان سملاقالا| | 3-7

 دعب ءاغنالا يع ةندنلا ماقأو هاعدا مث احم نءاقرقت ناو ضفانتلل لست ممدحاو سلكت قنلوقل ذاك 15 كه
 نوكمءاردال وءاضقلا نال (لع ارذز دعو هلوق ) ىفملا ةبازن نعرح ضهانتلا م دعل لق رارقالا 1 7 0-50 نعى ول
 الا هلسارعب وىذقدذق قم اريغنال نكمم قيفوتلا ناانأو اضقانمنوكفهركادقو نوخولا دعت 1 0 - الإ

 نهرب م ىدملا نهريف ورحت ىلع صاصقلاىداولدنا ىلإ فتصل ازاشأو لطامب ىذق لة, هنا . ةندوز : 1 ١ نإ ا 2 1 2 ا ا 0
 / 00 / . ٠

 قرلاىعدا ىنعي ىعلن :كا|قفاكق رلاىوعدىناذكو لل: ةب لام ىلع هنع حصل اوأو ةعلا ىلع هلعىدملا| © 4 - فليب >< لدمج
 ىلعو أ قرلاهاوعد نع محصن | ىلع هما عىعدما هدعل نهربو هقفر هنا ىاملا نهريد هرل ع ىعدل اركنأف كي مي ا 8

 نييننوكالهنالقيذوتلارذعتل ردك أرامل مو ( ليقتال كفرعأ الودازولو هلوق) انش هقتءا هنا لعبا | رحت رز 9ناحت
 لاجرلان مسجتحملا نال(ملا ىرو دقلاركذوهلوق) دعوت الاامهدحأ فرعي نأريغن مةلماعمنمنثا || عدس زو ىرررا اعتز
 نكحمأف هفرعب الو هيلا عفدلاب هثاضراب هئالكو ضن رم أ مق هنان ىلعبغشلاىذؤيدق ةردخلاو أ عبار ( عار ر مندي 0
 عقدا لاقولو هتنن لقتال هسفشب ل اعالا ىلو در نمت هملع ىع املا ناكولا اه ىلع تب رطل اذهب قنفوتلا | 1 0

 نمصكانتلانال هتشب لمعت كلذ ىعدملا ارارقاىعدااذاالا ضقانتلل هأوق لمقبال هنلاتعفد لاق 5 ل

 ةلرص ونيكستلا»بعشلاو هطخ انتعشلةدابز لملقب جاي ز ىعدملا نمرارقالاةعش عمال يلع ىدلا ني نكتب
 قيعلاورك ذاك ىناكلا هلئاق (لصفلا اذه قعاربالا ىلعةنمأ| لمقتل قو هلوق) رشلا خمممال لقوا 3 3-3 0 1
 فدو الءاربالا ىققحت نال (تاناو راق افنان هلوت) ةردخملاو ىهتححا لصق ىا لصفلا اذه قهلوقوا 0 0 نم

 ىنعأ ةملكلاهذه ىلع فاؤملا نبا برضدقو عمنلا قاذ كح (هبلعىعاملا نمهلوقإ) رحب ةفرعملا ىلع 0 را

 ٠ ا طارتشان ال( عئابلا ة ندب لقت هلوق) رهاظوهاك اة حال هنارهظ ىذلاو ىوجاد.سلا لاق هلع ةلك اال م ا 0
 ' اضقانم نوكف هركن أ دقوذقعلا دوجو ىذت رف هريغملا ةماللا ف صوءاضتق | نمدهقءللريدغت ةءاربلا كا ” هلق ي : 6 17

 | نكم قيفوتلات الل بقي ف سوي ىأنعو ىلنزلاو ىنيعلاف ىذلا (لبقيفسو ىاددعو هلوق)_ىندعإ| كركر , تال د ةكعشلا
 | ىأ(هللاءاثنايكصلالطسو هلوق) ا بيعلا نعدأرباو هل. كوهنماهعاباس تاو وهاهعأب نك ابا : هكا كفل د ديرو

 ١ : . 0 .- .- بانا هي ٠ 7 ِ هةضار. هنن

 || نالّئش همزادالو رارقالاوعارشلا لطس ىتح هللاءاش نادر | قستكاذا ارارقالاو ءارمشلا ك- دل طم ا يي 1 دعا

 أ ىثلناسقسالا ىلع جارانهسايقلان ادرهاظو فطعلا كك دحاو ّىثك ل كسلا نال (اسايق هلكؤكذلا 0

 وهفروك ٠ ذملا نععرك دلاو ىوج ساقلا ىلع جاارانه نا سةسالا نا حفلا ىف رك دو هملع فئصملا هل 1
 نودد ل طاب صاللا ناهد ناهبق( صالخلاوءارمثلا د سقي ىتحهلوق) لوعفم ,سأ ةنم ديزأ ردضم عم 6 كتيب 0

 ايت ناكاذاىف كفا دساف ناكن او لكلا ىلا فرضت ءانثتسالا ن ادمغلهركذامناو هللاءاش ن اهلوق 0 كاسر حو 1 :

 هيلعف ىنعقكرذلا ناد هردارملاامناو عملا صالخخ ضالدذلا نمدارملا سل هنأب انش ناحأو رح -
 هلوق) ىعلاو ىل زا فجمثلا قام لثو عسيبملا ىدعسا اذاعئثاسلا نمدنٌمص الخ ىأ ها ككعمزب م

 لصافك ةجرفلانااوققتاو يعور و رض هل. امىلا قضت ةةود صقامدض نوكسف هلالظسم نوكم 5 - - 9 ع . ب ا لكلا ىلا فرصتاواف قاثتتسالا بتك, كصلاو لالقتسالا للا ىنلصالاذا (زئاحءارشلا امهدنعوا 6

 توحبلا

ُ 7 5 
0 

 .] لطس هلوق) انتم عقو مالاكل ةياكح هنوكرأ متعام مالكلاةلزنعكصلا نال ىلي ز لطم ءانثتسالا | نري. كفو 58 ا



 5-1 ا ) نا ,«كسمالثم ىلع)

 ناكف ل_الان مدقعاراكا دول او ل مالا مدل اذ ععر مسقلا نال معلا | نءعةياك دو اذاهنم ْ

 ْ هكر نرئؤاو ةموصخ ا يا ءاهمف ناكف اعتمالا تزاغ ةيسانمامّتدنأأ

 ١ ناء 000 اهّوطو هه] لف سف ١١ه زنميلااهلةنواك اسماك فلا ءانمرلا لعلدي لعف ْ

 |ماعا كلذدعب اعدف | بعاهبدج و نا هعت ا ىلءاهذرب نادأو انك ىلشلان ءىوج ىرتشل ادب ىف تناك

 0 أ لعمزع ءاذاةرارنلا ىو هتتدم لمقتال هنماهارتش هنا نيب كل ذدعب ىرتشملا ماقأ اذا ىتحىضارتلاب مسفلا
 ' قالا ]اعلا مسق ىف رط طمريغ هزالا عتاب ىلعاهّدرب نادل س دأ ىرت-ثملا غماحت لق هم يمك ٍ

 أ دعب لصفتلا اًده نوكم نادسشالاو ثلاث ق>ىف اديدج اع ريت اف فلعتلادنع ليتم نا لاقحال 0
 | الفراةعااربغ ىهجو لكن مهم هنال هغيلق لب .ةولو ىأهاطمدرب نا جمذمف ضملا ل, ةامأو ضدقلا||

 ١ اررسصكلذدع اعدقاسءاهبدحو ناهلوق فرطلا رد قتل |نالعاو ردو ىلي زعسبلا ىلع 1

 ا دعب بمع ااناهدرهلنوكيأل ثدحءارشلا د ىذلا ىرتستملا ن ماهعمب لبق بيعلابل- ءهل ناكولا 2 ١

 ْ لعرصت ا 5 موضعب مالك ىنام إءتريدقتل ااذبءو 2 ادعبا عم ىلع همادقا نال ا

 اادرااهأ نا مهوأف كلذدعب اعدقا.ىءاببدج و نا هلو قدي ةءلو كلذدعي مدقل !بععلاناهدر عئاب الو هلوكأ'

 | لرنناهلود) كل زر كح سلوهد»» واءارش :لاادحىذلاىرت هلأ نماهعيب لق هن عءاوس بيعلاب :
 ا امهركذ هملق ىفام ىلع هناسلب دهشم ؛ لبقو بلتلابىنتكم لق ف ةموصخملا كرت ىنعم ىف فلا ( ةموصخا ٍ

 ا صولا ىف كلا لعل لصولا مدعو ىخارتلا ىلع ةلادلا ربع (حلا فوزاهتا غذا م هلوق) رحب طا فا

 | مدقتب ة>رش هباوص (ةحربنواهلوق) ىلوالاكلوصوملا قف لوصفملا ف قدصاذاهنال ىلوالابأ

 ا الوصقمو االوصومكلذ ل اقءاوس ( هنيع عم قدص هلو ) ى ىوج ب رغملانمدافتسا مك نونلا ىلع ءام ا

 اا زاح لسلاو فرصلا قامو زوكتول اذ لو دج رومنلاو فون زلاوداسجلا ىلع عتب مهاردلا م مان انالإعم از أ
 1 ةقوتس لاول هنالهلوق) ىرمن | هنيك عم هقح ضدق هراكحن ا ضدقلاو أ

 ع امل اقالح : رمل ىفاكاطةذ لوصفملا ف لمصفتلاف لكل !ققدص :الوصومامأو الوصفم(قدصدالا ِ

 اج ايهلع عقءالم_هاردلا م ءانالالوصفمةقوتسابنا ىعدا اذا ق دصر الاغاو حراشلا مالك قالطا نم

 هفب زام فودزلاو هر بمتلاو فوبزلا فالخي ههومم ”رفص ىه ل فوأ + اع شغلا همل غلاه زول زوحالىتحأ

 أر ادربع ىف برضت : ليلا دع ررددلاو هيوشعلا ى م فوب زا لسقو ع امد ربام ةحروشلاو لاملاتدنأأ

 غلاة لَغةدرومتلاو فوزلا قرتءد 1 لوق 5 لك ىلعف جلبز ناطاسلا ا
 زار عملا احرشن نع نيهاش جيشلا لقنو عقلا ىفاكنيسلا

 2| هقد

 حن ى مو قولا ف تل در كلا

 5 موفر الرو الو صم اتا فوزان اىعدااذاق دصب ال هنادر هاطظ

 : نعْلا ضرقروأ ءافمتسالابوأ هقح ضقب :رارققاسضإا ىدص.الا كودك ضنا رقأولالةمسنلا :

 اعاطم فوزاهاوعد و قدددالا دابح م مارد تضف هلو5 ق قم هصنو ىجأد زلا قاكطقف ل لوصفملاى |
 : جس جت

 داع طور ع راسا خلا ضق هنار ,ةأاذااعف الو صقمو أ الوصو + نآت ةارد

 || تضم .3 هلو نا خفلا ن ءانذش ل ةنامقرغل ةأادح وو قدصب الو صوم ناك ناو قدص:الالوهقمناك |

 تل نمصضعبلا ىنثتسادةفودوحلا ىنثتسا اذافد> او ظفا. هدو او ردقلا ضيقبرا ارا قحوأ هلعملام ٍ

 | رناالا ل اقا ذاق ةدح ىلع طفل. ادام> ةرمشء تض.ةلاقاذااماةنامالا فلا ىلعل اقولك كرر :

 1 اراغيدالا رادو مهردتنام لعل اتولك ل طاب كلذو هدوحما تح ق لكلا ن م لكلا ىنثتسا دّعف فوز ١
 | هلوق) هل هبنتيلذ حراشال عقوامريظا ل رانا نم مىنرعلل عقوو ىرتاالوصوهناك ناو لطان ءأن الانا ا

 ا هلا قي دصتواة حان مليالق ىوعدىاثل اوهلر ةملادرديرادقو لوالاوهرارقالا نال (هيلعؤ هالك

 مس 0 الل ال عل اوت رتشالاقاذاام فالذ

 | ل. 0 ١ ا ةثرق هأر ,ءمااام ١ قد دعت 1. .هلمج * هل اح ىلع قسفأ مهعحدقعلا نال دقعلاب

 ةعشتا ا ةليطتسااةغئازلاةروص

3 

 سوماعلاىق ئذلا حئاهباوص هلوق

 نونلا دقت هنا

 نمو ةموصخلا) عئاسلا (كرتنا
 نداعف نم ( هرشع ضد رفا

 ةحربنوا (فوزاه ا دامت )

 هنال هردمق أنعاو هليك عم (قدص)

 ولو قدصال ةقودساسمنا لاقول :

 هقحضق واداسحلا ضيق رقأ | ا | صدعت ةروأدام حلا ضد يال هع ا

 وافوب زا عدا م ءافشسالابوا
 كالرح اللاق 00

 هلرةملالاق نأ 0 هى || ىلع

 ئثالف هقدصممإ) كيلع ىلئدال |

 هنسملابتدم ملام رقما ىلع ىا( هم ع

 ىلءىىدانمو)درا دعب رارقالابوأ |

 ناك ام) هيلع ىعدملا (لاقفالامرخآ

 ”ىل_ع ىعدملا نهرب طق ئُد ىلعغال

 هءلعمدملا يا (وهوفلا



 (نيعملا حم نمثلاثلا# ءرحلا) 1

 لودلا فمه ق>الو رورلظدصق. نابلا نال (ملا عفنال هلوق) . ةمقوفلا هان لان وهف ىتنعلا هرك ذاك تم(كوالا) ةغئازا 0
 مهةعفشلا قح ناك |هتمرادتعيبول هنا ى رتال أ ص وصلا ىلءاهلهال كلذ اناوةْذِفانريغ اهنوكل اهذ

 | اقصالعاراح ناكولذا قد رطلا ةكرشلا قك ةعفشلا ى> يلو ال له ال نوكمأل ىأ ىندعىلوالا لهالال دقرأا|نمع 0 1
 ىقانان مف: نامهدح الز اق ىوصقلا لها فال (ماىلوالا لهأ هوت ) ةيلاليترش ةعفشلاهل ناك 34 هلام 3 (

 رح هضعن عفر هل هلك هراد> عفر هل نال (باملا مث نمأل هلوق) رضا ةروزملا وع ان الفول 0 ا نما

 لدتسف نامزلالوط ىلعرو رملا قح ىعدن بالا بكر يدعت هنال ( حفلا نم عنعدنا عيصلاو هلوق) 6 6 داو ا

 زدت ياك ننال (ةريدتساا فال هلوذ) يليز هيدا ىعقرو رملا وح هل نا ىلع رابلاب ه2“ لوقت ديقاغاو كلل صفرو

 هالولو لقأو اةرئادفصن لمن اك اذا اذه راشلال وق لملدب :ةفانريغ ةريدتسملا تناك اذا اذهو || * كان نرئس 2 0
 ذافتلا مدعبةريدت_ملا ىبادزللاعمتىنرعلادبسقت فرسسلاوهاذهو ىلوأذافنلا مدع:دسقتلا مدع ناكل م 0 4 نال لو

 ناك اذا اذههلوقوهوذافنلا مدع ديرقتلا ىلع تترخام ىنعأ حراشلا هركذامامهنم لكك نيل نكل
 قحاسر ف نيلسملا عمق ةذفان تناك ناوالات دءقلازرتمرك 3و ارمسا لن حا ةرئاد فصت لمثم 002 ل ا

 ىلوالاقهلوق) هحتمحراشلا عسنصفاب واوا نوكيهذفاسنلا فباسلا خف زاوجناعم ىجيتنا دو رملا ىاقااب 0 3

 ناكاذاهناف يناثلا فال ةكرتشم ةاسريص:ىلوالا قنا قرفلاو (ةمناثلانودباملا تف هل نوكر | "تضل 0 ةلطح
 4 2 1 8 1 تا

 (اهلسو هلوق) هعبرثلاردص نءانتعش لوالل عسب اتريغوت | اعضو مريصن اهلخ دم نم عسوأ اهلخت اد تركت شل انااذمء. 1

 ' أهنلع تترترالفا معك مدعل عمم الا مات ملستلا نءةدّرحملا ةمملا ىوعد نءزارتحالل مىلستلاب هدد كضيرو ىح لاق

 اقلط» ةعومما ماو ملا دعب ءارشلا ىوعدامأو كلل ا توم دف: ال ماست ريغ نمهمفانال ةشملا 0 - 0

 : : 0 2 دهثف ه.ذاد_ه.ءارشلا عدا ناب صضقانتلادوح ولالف الاو هلا تقود عب ء| 3 : !اهلسو كتيا) 9 : اهلق لا 1 ا 0 ١ ب را هلال هي .تالب قار و "انو الإ لعج قيفوتلا نكمأ نا تاءقءارشلا ىلع ةندملا ماقول تح هنودب وامباستلا عمةيملادءيهاعدا ءاوس

 ' || نودي ةيملاىعد |امدعتءارشا!ىوعد نعزارتحاللال ماستلاح راشلا مالك ىف دسقتلانالصاحناو ف 0 0 3
 | عك 1 1 1 ىوعدباهدكءازاةثملاةماقانتاطالع بترتب ث رحب عصن امنا ةلا ىوعد ناىلاةراشالل لب ملست تاي 00 0 اذىإ

 5 .٠ - 2
 سور

 ةهلافد+لوقب نانيب كلذ قرفالذاىلوا ناكل هفذحوا_(امندحذ ف هلوق) اضيأ ملستلا | هاودر نا ككل
 طقفامهدحال يذوا ع راتامهرك ذي)ول هنالاماع راتلا ذيدمق (تقولا لق هلوق) ىليذالوا | هل

 هع حق كندر ويت ات

 ىقرإإ 0 36

 1 ا ا . ' 0| فر يل
 1 مالسالا عشرات قءفوتلا ناكمارعافتك لاو ردا |ىلاقارخأتمءارشلا لم نان قمفوتلا ن اكمال لم *امثلا لع لان عدرإ مر ىداقلا

 1 رهاظلاو عفادتلاذو قدك م هزال ىعدملا نمال هملع دنا نم ىنكم هنا ىدن ل اراتحخاو ةعب رأ لاوق | نم : هلع يم ماك نكرر

 ا لهو ىت.فولاناكما مدعو ضقانتل ادو ول (لمشال هلوق) ىبرتناهن زارب قاقعسلا] ال عفدال قا ايتن تلا 0 / : 0 2 هذ ا ا يوك 3 قة -

 ا ربلا قو رحيل نعرد ىناسثلا مجرتىنشرو فالخ طقف ىتاثلاو ا ىضاقلا دتعزنيمالكلا نوكطرتشد 1 2 فاي كلذو 2

 1 .لخإ - تلا 2 | / 3 4 1 1-2 ةاولا هنزل / - عصرا . 0.
 ١ حو ربو صبا و دصتب ضقادنتلاا عقتربو هريدغل ىوعذلا عنعمسنفتلاىوع دلاعنعاك ضقانتلا| , /و ا 000

 3 نمعبنملا ىدسا اذا احنانءيدكتب واذكىع دأو همكرتلوقبن اد لوالا نعضهةانتملا| 0 5 0 0 2

 ناهربب عال نكل هعئاسبل كل مرارقمر تشم لكن اكن او نغلاب عئاسل ا ىلع عمجرب محلا, ىرتشملا | 5 ةتادلاءإ 02 هي

 متر او لكك نيملكم نمنوك دح و ماكتم نم ضقانتلا نوكء[كو عرش ايذكمراص قدتسملا | 3 بهار. طضو
 ظ ىلوالا نمةرهاط ىهراك رص همنال نأ الارألوةيزازملا قىلوالاو لكومو لءكوو ثرومو ثراوك | ) 00 تقولب أ. 1 (

 . 1 -ّ 5 هع 0 و : ١ .٠ .٠ همر 6 2

 1 0 ١ ٠-0 10 3 : 0 وز 1 : هل ىر 8 ٠ || ى كح يلشلا شل ىواتف نعءاربالاة لاسر ف نسح جلا هلقنام ىلعةرهاظةلالداذهفوؤلا 6 ا

 |0001 قرانا هدوم ىوع دف حتاالاوض ف حمستال تراولاىوت دنا ىلع حاجالا | لا 0 هب. ل (ةنلاد
 1 ءاربالا ىناذه فرعاذاو لاهدع ثرازؤلا ىوعد عمن الاماعءاربأأر او ةكرتلا نمهصخ ام ضيقب هثرومأأ 0 ا 0 2 ناهي

 1 0 7 00 5 1 ب - 5 8 06 1 9 ىلا, 0 6

 تاح ةنسرشع ة سجن ىضم تح ثرالا ةهجنمال قى ىوعدلا ةلرتولاكعناوملا ةمق نمهريغىاذكف 0 6 0 ) در لاو هوس

 ١ ضةملاذاام ىلع مح ثرالاىالا هنسرشع _سج دعن ىوعدأ امهم الم_ةوقف هثراو ىوعد عمت ١ يشا ملاح ا
 |ذهمم كلذ ناك ءارثلا دحال ىزتشملانال (اهأط نا ماسلا هلوق) هئروم توم لق هنسروءهس#لا ]| 0 الا 0

 0 1100553 1ع 117 ْ اهي 7" هرد
 2382 00 هع سعج دج تحتاج ه1 ماسح كحق كتر هير ع

 هيه ١ 7 -حأنل)



 < )ن ن كدم*ال م لع) ا
 0 0 ب .: + هشتار

 وهو قوراخماكمنادياسنبلا فو ةدتمملابهي رضدتولادتو برغملانعرججلا قو ىنيعبرض باب نمدتي
 || دضاه ضو نيس ااريسك(لفسوذ هلوفأ) ْئثهملع قاع طئاح ا ىن قدي ديد اوأ بشنملا ن 50
 أأ موهشملاوتاوك حوتفملا عج وواولاديدشدب واهعضوا فاكلا خفي 0ك هلود) ولعلا
 ءاملا عئافمل وكمل اراعتستو مالا نوكس عماهمذ وتدلارسكرولعلاو زمصةلاو دما ىوكا
 |لفسل امد اولو ن نهرااكربغل | قت هر تلت لت ىف فرص" هنال (واعلا بح اصاضرالب هلو ( لوادحتاو

 ْ تنال نأولعلا ىذلو ىدعتل امد هلءانم هلا ىل_عرب ل0 هير نضال

 | لاثمىنكسلاو حلي : زعف دم ىح ى ىتكسلا نم هعنم هلورح عودبرلا مونالرد ىن مونءانملا ةجقم لاو ضاق
 مجرب وع الا نذان ود, ننكر رشلادحأ اهانيف تمدهنااذاةكرتشملارادلا فال لالغتسالا اذكف
 م التريغص تناك اذاالاًةمدقلا دعب ةصرعلا نم هصخا مف ءانملا هتك ذارطضع سيل هنال ئثن
 ءاشامدكل ءؤ فرصتي ن اناس اللامع دتحا ارطضمهنوكل ةعقلاب عج ريهنافةمسقلا دعب اهم

ِ .4 

 6 ا 1 00 اوةرداعلا ىف هرادشاو همز ارب ىوتفل اهيلعو كلذ نم عنمذ ارهاظاررضوريغن رم 3
 0 0 1 اةدوعلا ناو ل !رهاظوانا بتسا هق 6 نمر عنك ىتح

 يب 0 كير . /ىاورب 3 | لوقيناىش و ءانقالافلتخ ادقو لاقف هم فنصملا.دقعاو ىتفي هو ىتحما ىو خلا ف هجر وددل اوو
 ىو” ر امم مين اص || دقو ا ا انهحرشو هنت هضراعت ثيحو تاةةباو 0
 لاب للري و. | راش ويتشانا اذكو شا دال نوعلاو سل لسلطان ا.لرسالا نظر

 و تا
 ْ 0 خضور وتزول ار لل رمال ذادكل 0 اذكسف ىذا لاق ةسناخلا 0 هال
 7 7 0 1 داب . ل اممم :ررمص ه١ .ةامالا عنع ء ال هنا ىنعم ىل !عهقردح قالو يقل ري :انمهمع حام لس )0ع عض اههدنعو

 8 ا دل قاطموقو ىكخام و قافرصت هر 00 انالا| 1 لصالان اوهو هق.قح فالح هنف ىلةوالاقام

 سهر 0 دول . | 1 1 ام2اوه لئصالا ءدنعو ةحامالا لصا ىلع قع لكك ثااةريغلابررضلاودو ضراعل ة هم هرحاو

 ا رولا عوعو ضراعل نالطالاو ةرحأ تسلا نيعل او نهرئاكر يغلا قحهي قلعت ىل-2 ىف فرصت
 ا[ جذ ى الحالو فا الخلا ةرماهفر يعظ لكشملا ع نمءا شالا ذهو رظحلا ل صا ىلع قس لكش | اف نقم

 هلةفنح ىأد ع رش رفح نان ل غسل اًةحاس ىف لغسلا بحاص فرضتولو لاق مث لد زهشلاكشاال

 نع كلذ ناك ادعو 1 ::اررضلا ةلعب لولعم مور وراعلا باحر رض ناو كلذ

 7 هاير قير ولعلا باص قةحاسلابىأ عتب ذا هقح صلاخىف فرصت هر ,الولعلا تءاصررضت ناو ةغض أ

 هدا / كلذكّس دلو هيبحاصو مامالا نيب فالخلا نارهاظ (2ا فال اا ذه ىلعوهلوق) قوقل

 َْ ١ واع ىلع ىندب ناهلوقإ) ىوج ةءجلاولولا فاك ه ىحاصو مامالا لوق سابق ىلع يا ثملانمب فالحل امناو
 هلغس لفسلا بح اص مدهولو (ىلوالا قب رطلامدهنال هلوق) اعو ذج عضد واقنك ثدح نا

 ىناحمادعل ىلإ وهوا نوه :رملادبعل اقع نه ها اراك ريغلا قح هيقلعت لك هيدعَتلةتداعا ىلع رم هسقمب ٌ

 لو : لفسلاامأ مسقت هدر نذل انعام هن :الو هدد قنهرلاك لفسلاف ليز دوصو إن نو قرعخ ظ

 ا ىتفااة شم نع انشد امكولعلا حاصل أو لفسلا حاصل هال ؟لكب لفسلا فةسو
 | نالئوش هبلععوج رلاهل نكيمل رح الان ذا نود امهدحأ ءاتيف كريشملا طئاس#لا مدا اذا ىنعيطئاحا|
 عقاب عبر هله نودنولعل |بحاصد انبقلفسلامدهئااذا|مفالختارطضم نكرم مسقت 3

 ريال هناف ةيناثلا فال هذقان ا ةذفانىأ (ةليطتسمةغئازهلوق) ق.ساك اًرطضفهنوكل

 تكلا رثك ان | نكلواضي أةذفانريغاهنوكب ىلوالا دقت ن هدبال ل .قوةذفانريغا موكا هدادسقت نف
 ةحاحال لوةأو ىوج ةلئامدكسىأ لاقي ناباوصلا (ةكس ىادلوق) ىنيعديىل والاد دقت مدع ىلع
 رع |!قامىلاءاعا همق (حا اها لة غئازلا, تدعم هلوق) هدفنا تغاز نمحراشلا ل وهذا تن وضتلل

 |عرفشىأ (بعشتي هلوق) مظعالا ىب راهلا نعداح ىذا قد رطلا ىهدغن ازلانا نم تذبتلاد
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 هعوقودعب مكحلا ضقتبام_هدحادرف:بو ىنيع مكحلا لبقهلزءامسد ناكفامهتوجنم دلقممنال |

 لزعنادتراولاهنمورشع ةعساب:مردملا قدع لئاس:ىفالا ىضاتلاك كمل (ةت“) هنن ئأرب أ

 (نءملا تف نم تلاغلاءزجما) 1

 | قسانفلاو ةأرملا مكخمتزاوحا ضاق طصول هلو ةيدافاو ىوج دقال قاسفتامكف هلو ى ءافاا
 ' رس زصملا قلت اولف هر موكسحلا ىلعاقفتي ناالا زحل اههدحإ مكف نيلج ر كحولوءاضقتل اهبتيحال ها
 ارفاكوا دمع ناكن ا هتقوءاضةللالها نكمل ناواقلطم مكعلا ةعدشي ف نمللامالكر هاظنا لعاو

 لعح اذهو |ضاق حط صول فنصملا لوق هيفانالو يتلا نع ق.سام قفاو.ف هك- لبق ساو قدعم

 ْر ودعالو ىلاقلالاو حادبعلا مكح زوصالف لاف هيلع عرف و مكسحلا ىلا ادئاع مص هلوق ىف رغتسملا اثنا
 حاسالا ذفوامهمدناكلعالو امهدلص ةزنعامهممك_2 نال (دودو دحر يغف هلوق) درعلا مك

 الطان ناكف صنلا قلل دلاب لالا ىلعالو الع هكح ذفسسالف هلقاعلا ىلء ام ةيالوال اذكو ةحامألاب
 ناكل قاموهودف اوموق مالسلا هملعهلوق صنلادداراو ىتلي زلئاقلاال لَو اعلا ىلع بحت ةيدلا نال
 نم هناراءتعان همفدزاوج نم طيحملا ىفامو حفلا نك مصل اوهو ف اصلا لوقوه صاصقل | ف هع« نم

 ناكناو ناقل همف عج م لق نموه لب دمعلا ى- ضد“: صاصقلا نال ف .عضدا.عل |قوقح
 نمىمخرسلاةراتخااماذكو ىذاقلا ىلا ىذاقلا تاكو هءفءاسذلا هداهش عنم ليل ديدعل |قحبلاغلا

 ميكحملا .رأ لو عضالا ىلع ىلا عت هللا تح همف بلاغلا نال ىلوالابف.عنم فذقلا د قهزاوج
 نءالبن اهل سدأ ل رفا روت قار لوتاو رصدخلا ماتم اشرنا ياأعللا أ

 هيوذغتي ةفاضا ا نيعلا هنا؟ح اذا هزادوقو دح ريغ ىف فنصملا لوق ىذتةمل ا ةب نأ قد نم وزلا نعد

 ةلزنعامهتيب اعف هنالذفت هنا جمصلا ةفاضملا نيل | مسفب كمن هصنو ةم ولولا نعرمفلا قحرم

 هي ىتفيال ملوق ىنعمولاقىسمناديىفيالو لعباده نكل رن [ىثىفناقرتسفياناكن او ىلوملا ىغاتلا
 3 اذهمكن هلوقب ىرغضلا ىواتفلا ىقمدافا[ك تكس لل. ناسسلل ادالو تاكلانالل حاب ىقملا ب الا

 1 4 ازارتحا همك ىأ (ايضرو هلوق) هل> مدعي بح ىفملا ناءانعمن ا هبادغارهاظو هب ىتفنالوأ

 ١١ | ةيالوامهنأل (محلا كلذ عم هاوق) ىوج هكتامهاضردارملا سيلو كلذ ىلعنيهركم ءاكحولا+
 || (عالك لو هلوق) ىايز امهقح كالا ةلزنعهنالا موملع هكح ف فني وامهميكت معيق امهسفنا 1

 لبق يكل عوقودعب ىا هعوقوده: هلوقو هحرشور بونت ةكرشو ةيراضه ىف نيدقاعلا دحادرفن: أ
 لزعلاب م مز مكحاذاىضاقلاك ةبعرشةيالو نءردص كح نال (امهمزل هلوق) مكحاهتمردص» نا
 ىذقف عمم سدع قه[ كح ولفامه ريغملا هكح ىدعترال هنا ىلاراشا أو ىيعاذه نكت هكح لطس ال

 ةدياق م هضقن ىف ةدنافالهنال (ملاىضاقلا ىضماهلوق) هدا ضربالا هع ان ىلعهدرب نأ عئابلل سل درب
 نيمدخ ا دحارارقاب اذ هريخاولو هملا عفراذاهضقن هفال- ىريرن [ضاقل نوك.الن !ءاضعالا اذه

 ةيالولا"اضقنال لب ةبال كلاب ريخ| ناو هع هيالولا نال هلوق ل.ةبام_غاح ىلعاهدو دوهلا ةلادعب وأ

 ةفين- ىألوق ىرب ىذاةلاوالثمفسو» ىلا لوقت كحنايدهذم قفا ناو ىا (الاوهلوق) ىنيعأ
 ىسدقملا ل وةو ىوج هن لمملا مدع فك, لاةءدقو ىب.دقملال اق ةماع هالو نعرد ص: مك هنال هلطا

 1 ك]ذ نمذن هرأرب ىذقو هب لم ملاذا هنال كح تاطن!ىضاقلا لو ةءنا طرتشالة ىاهيلملا مدع كد

 نآبهيلممنإل ىاهلطب ا الاو فد_صملالوق نمدارملا نوك.نانم عنامال لوقاوهن رمد ل ناو هلاطنا

 درواذاالا (نيروكذا!ءالؤ؛ىضاقلا < هلوق) ردىضاقلا فالخديدج يكفل جاتحا مسا اذاف

 هتارعا مال ىداسقلاءاضق ةحص لال نرمثل ارو هو اضةزودعف هل هن دام. ىل قتال نإ ضاق تاك هيلع

 ةيفصولا ىلع وفرءانهوهو قرذتلاوهو جرو ىرك تدتش عجوهو ةقرفتم ىا (ىتشلئاسسم)
 دنونم (دتالهلوق) قريع نيةرغتم ىا لاح ا ىلءامصن نود يش موقلا ىنءاح تاقاذاف لئاسإل



 تول

 00:07 1 ذ ] ]ز ز]زؤ|] ]| ]|ز]|]ز]ز]|] ]| |] ]| ]| |1141 210

 || هملامكحلا ضوف ىاءلوق ةنب رقبانالفىأ ديذشتلاب(مكحهلوق١ سدح مكمل نا ةعد رثلاردص نعأ

0 

 أ ةملوتلا تقوءاضقللالها امرتملكنو « نا ىضاقلاو مكمل ىفط رتشت هنا ملعا وما ليسقلا اذه نمسدلا

 راك هلوق) ىو

 مو (نيكج مالنم ىلع)

 | عرشلا قفاو اذاذةنباساناطاسلارما عرسثرذعدوجوو ثرالاو فقولا ىنالارمأب الاه دعب عمهتالف
 | ىذاقلاىلا هءاكواشاملاءاضق هوصصن نأ ءانعلا ىلع بجو دوهشلا فرات: هتاضقرمأولف هاش الفالاو
 || قو نيلوصغلاعماحرزعيو لزعي ومثأب مملاريخأتب ىضاقلا ناطاسلا نم ىلوم ضاق نكح نازئاح
 | لهقسااذاو براقا ملصءاحرلو ةمب را ثالث ىفالا هطئارم دوج و د٠ مكحلاريخأت ىضاةالزو ال هادشالا
 ثالثىالا هئاضق نع هعوجر مص»ال هريغدب رمأب لب هسفنب جصلاريشاسب نال شال نكمل ياللا

| 

 | رص هنباواهسفن نمةعتملا بوز ولف كح ىذاقلا لعف هأطخرهظواهمهذم فالثو اهلعب ىذقاذا
 | ءاطعاهل ناكءارقفلافةو نماريقف ىطءااذاوالم؟و ناك اه<و زب ىذا ةلل ىلولا نذا اذا نمل هىنالا
 | فاح ءاضقلا مصهريغل فرصولف ىوتفد انور ذا فقول هلْ سمىفالا كح ىضاقلارعا هريغ
 ا ناطاسال ندهاشالاةردخلا فل هناىذاسقلا نيمالوق لشال ضد رم اه رقاولو تلاع رع

 ْ دوجو عم علا ىذاقلل سل طرشلارباغناو هرمأب لمي و عرازمو ىرق هملاغو فقاولا طرش هفلاخ

 || ىتءملالهملا ىضاسةلل ىلولا نذااذا هلوق نمدارملاامرظناو حلا ححصاول هضقن ىذا ةالؤاعان مو ىدووا با

 أر هملا لسقربخلا ق تدار جيوزتلا قلط: هنذااذا كالذ كلعال هنا ثدح هئباوا هسفن نماسهتوزتي هنذا

 ا اذ_هىفالمكوهنوكاندنق هصئام هسفن نم هد و جوزي نال كوالو فنصملا لو5 دزع ىل_صغلا نم

 | نماهحور نا كلعالءاش نمتوا لجر نماهجوزم نا هتلكوولا نال هنماهو رت صوص ىاصوصخا
 ا هسفن نماهح و رتب هنذا ىنعب لا اه وزب ىذا لل ىلولانذا اذ اهلوق نمدارملا نا هذمد ءفّتساف لا هسفن

 1 ءاطع اهل نأك ءارقفلا فو نمارعقف ىطءااذاو هاوقاماو مابالا نمردلا ةرانعىام لهب هئمو هلناوا

 ْ نماشش ريقفل ىطعا نادعب ىذاقلا ىلع عنتعالهنأو قيقحلاهانعم ىلع ءاطعالان ا رهاظلاف هريغ

 * | ىا ملا اريقف ىطعا اذاو هلوق نمدارملا نا ىلع لم كالو هريغل هماطعي وهدي نم هذخ أب نا ءارقفلا قو

 0 لحن انالو لا ةروك ملا فةولاةل سم ىفالا مك ىذاقلارما هلوق عمار كم عقب دٌةلنح هنال هناطءانرما

 : هرماىنال ىذاققلا لعف ىفالوا مالكلاذا ماقلل بسانمريغروك نما
 ١ د و وص ير ا وم وس جر ت27

 | اج نور د تلح ضل 52 ( مك ملا دا) ه0 رو تاكد ةق دير لا
 ام ل ا ما اجل)

0-9222 :| 
 ا اهلاهانماكحو كم نماكح اومحاف ك اعت هلوقف كك ااما همالا عاج اوةنسأ اوتاكل انزتاح وه

 : الةظ رقى قذاعمنسدعس - ىلءلزن مالسلا ةملع هناىكو 1 ةنسلااماو نمجوزلا مك ىفتازن

 || للقب ىاب زةراصلا عاجاهيلعو مو هيلعمللا لص هلا لوس .ر عمم مف هك اضرلا ىلع دورملا تقف |

 || هنال رظن هيف هلها نماكح اوُعب اف ىلاعت هلوقب لالدتسالا نا حفلا نع ىو لقن نك اننعشل ةداز

 1 اد.ع[ك>ولؤطقفءادالا تق و لب ةداهشلا لمت تقو هترلها طرتشا ال هنافدهاشلا فالذم مكسحلاو

 | ا زعمىدنفا ىدعس نعردإا ىف ن كاربون ىقاكذفنيال مك مث لسافامه ذو غلف ايهصو ا قتعف

 | طقفءاضقلا تقو ةملهالا طرت: اسغاا ذه ىلعف تلق بتنا خد ىضذقف ىدعمم دمعلا ىضقتساوأ تتسم

 || انمدقو ىلوالاب نوك,م كلا تةو مكحلاىفاهطارتشا مد ءفدمل تلا تقوءاضقنل ةيلهال ا طرتشملاذاو

 ١ صنق مالسالاوّدب رحلاال خولملاو لةعلارسكلل د مكحما ةهج نم هلمرعشو رخال لومق عمهبلخلاادلا
 || ءرخأب الدزي؟ىاعتم (بابب هلوقإر ه-رمدو ربو :ت*اضقنل هتيحالص غفل, مكس ةود- نمو ايهذ ىذ 5

 (الج فطعلاو ةلاهءالردلا ىفاك اعاج از تلده لا ل دي نم لو | كلذ | امولعم

 ع
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0 
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 هناتعدا اذا ارمثل ايررضتب تثاغا | ناك اذا: ملا لمقتال رضا ىلعهيعدب املاطرمث تتاغلا ىلع

 لود قالط قاعتل !اقاذا كل سقةررضت :ال ناكناو لع لان ال هتحوز نالف قالطا اهقالط قلع

 ىلز ىودزيلا ىلعمهنماسقلطم لة: لاق ن مزيرخأت :لانمو 01 قت لخد هناةذدس تماقاورادلان الف

 ىواتفلا عمو ةيزازملاو ةشملا فك ىوتف 08 || ه_ءلعو مصنال تتانالب تاغ ىلعءاضقلان |بهأملاق

 نيب + بانالب باغ ىلع ىذقولو هحرمشو ريونتلا ف نكلرخ 1ضاقع أضما ىلع هفقون خف !انذع دو

 الازوحالر سلا ىلعءاضقل |نادقعملاو رصأا نع هءضوو ردالتمورك ذاب اك( . نعنيتناورارهظاف

 ةدملافدرااداراو راسخ اب ىرتشا نئادلا ىراوتف مودلا هنيفو.ل فلح ل" اني تاع ةرورذلا

 ل ءللوفكملاناغف لبفكلا لع هيد ادغهر فاونل نا هنا ىلع هسفنب لفك عّداسلا ىفةخخاف
 ىضاقلا نا ىلع نور تملا فم دخل اىراوتاذا ةسماخلا تلد .غتف | دغاممةفن 0 اهرما

 لوقةنا اقل اتت عدم .:اسهولاح راش ل ةنوةمن اقامت |لوق وهو لكل ا!قالكو بعت

 اهروصنئادلا ىراوتف هنمفوءل فاح هلوقو ىسهتن ال .كولا بصني مئاهارب ةدم يح ىضاقلا ناو لكلا

 بصني ىذاقل اف بلاطلا ترغت مث مومل ا مدع ىلع قالطأاوا ىدعلا نودملا قاءاذاأسع رحب «لا ىف

 صقل ل. كولا ص صن ىلا ة- >- حال هنا ىزخ ا نيدلا فرشيشلا سن نكل ”|نيدلا ضيقل تاجا 4 1

 نيل لقال [كرهذمل| تنك نمرع 311 ناك هب زفلاراتتلا لع هني فر ىذانقا اىلاعف ةدازاهنأك ندلا

 0 ماها ةاعقدصت ةصاخلا ةروصل ان تضالو تلق ىهتنامر ىلا ىلع ثنح ضاق ةمنكلول

 معا (خاانبع ىعدان < هلوق) صوص ددع فر خملا ب صنرمصحل ىتءمالذ ذو اضد |[ هريغن و

 ىاهنمركؤةريثكر رذاحا ىلع هيعدب املا.دس ناغلا ىلع هيعدنامنوكي دنا نعا عون :لا اذهل ئاسمنا

 ناكودعما نهريف دعانا فزاقل اقف انصحم فذة رعلا ىف 5 .د زر ثعواعست ىتحلا

 ليقت هقتعاتئاغلا كلاس انا ىعاملان هريق نالفا درع دهاشل انا < هءاءدوهشملا ىعداوا هقدعأو الو

 اا !فوعي هانسم ناقد ا لاكش الث انهن 07 قدم ءلع ىذقب تئاغل |نوكى ولا اه لع ىذشو

 اًذهلو لك قر رضلادو+و عماحءاسضقل امدعهتحو زنالف قال لعاسهالط قلع هنا هج وزرع

 تناغلا نءامدةرضاحلا تاصتنااوبا ءاعلا ضعب نااضد ارب رقلا نعو ىس رم امش نعرد# || ىلقن
 ةيفا لون اناالار هاظلاس اقلاو هو بئاغلامضحملامئث» ا ىلع ىذق. الاول ١اقو لداسملا هذه ىف

 ملا سان !|قوقحلاطب |ىلاىدال امدخ رضا ا لع مولف تئاغلابابتمف هرط لصتن تاموصخ لا

 هنال ىضاقلا نوصنمولو ىدوال ثيح نٌءْؤمء ىلم نم ميل الام اناس | ىا (ىخاقلا ضرقيو هلوق)

 رد هر رخش العم مالو ة برا ضم هلق ن نمدوعرلو يعتأا فهي صودوجو عمملامىف فرمتلان نم عونم

 ضار ةاهلو ةينقلا نعاضا ارك لد عدي ىلع هءعضوو فرسم بان ملام لاذ اهلو نلوصفل | عماحن ع

 الق اعءناو هناكحكحم «. لو فاتلا فاخاذ اهلو.قذم عيب هلو بئاغلاو فقول ل امو طقتلاا نم ةطقالا

 ناللاملاهنمذحا مهتمدخ |لاح لدا ناق ما:الا لاممهضرق |نيذلا لاو حاد عفت, نا ا

 رسعللا ضرقد نادل س دل هناىرتالا ىنغلان مردقرامعا 010 ماسالا ل ءاردام ناك ناو حاشا

 ةرثكلهنالردهطفصلا.دن (كصلابتككو هلوق) ىياءرتاهتناهدنع هكرت, نا سيلاذكف ءادتبا
 نءوهلوق) ىنع هصالختسا ىلع نار د الام ب تالاو دولا ال ةلود) هامش نأ فاخمدل !اغشا

 هسفنل صرع لهو ضرقي ن اهل سدل هنأ هرهظان أت هاور بالا ىف ةءالا سم“ "لاق 2 هع .ضحىلا

 نيدلاب ةقرغتسمل اةكرتلا عسب دالو (ةلقل) ى.ءشال ذهل سل هقم ءذح ىلا نءنسحلا ن ءو كلذدل لق

 صدع و تاثمال رهظمءاضقل اردلا 0 مدع !هنروالال ىضذاسقال

 لفت لا يعجسف هن رقع ةسخ دع ىوعدما عاسم#م دعن ناطلس !اهرعاول ىح ةموصثو ناكمو نامزت

 ا ع دم 3 تي ل ا

9 

 4 .ءّدبام ناكولو (رضاحلا ىلع عدي الاسس هلوق) ها هئدم .ل اكتب ىضح ىذلا ىلع ىذقب روصل اهذه

 ساد د ندير



 نع سال م ىلع ( :

 1 اتا رهاطظاذوفنو ارهاظلا تح هىأ (ارهاظ هلوق) دقعلا ؟-لااطن اى ًادقعلا لاطب اسفل مدارأ ْ

 أ هلوق) ىلاعت هللا نيو هدب ىنعي ا طابو هلوق) ىوج ةعسقلاو ةقفنل اونيكعلاتوءثك اننباعقا ٍ

 ةوارانكوأاحد عدو عم !اناك كرا هفانطانالارهاظ ةحرو زلاةدا مغ ا ءوأ)

 ىليز الادهم ناك انطابنةن ولف ةعزان 1 |عطقلءاضقلا نالو كاموز ل ادهاش أر 1١ كلل لع لوق ْ
 رالف قرفاو ال ءردلا ناك ناهربلا ىف ؟ هلة هو ةنقلا نع .ركاهذوق ىلءىوتفلاو

 هلوق) ىنعلافاكسكع ءلابواد هسحت أر ماو لجرلا نم حا 1 "ناني مامالا دن عانطابو ا
 ا عملا نينعت سلوا ارتشللاتاسا فن الاء يعتاسسيك ذي ىلا ىهو (ةلسرملا كالمالاف :ال
 أندس ع حدااذإم نا : ءاسغلالا نب ءّدؤرشدلا عسو ىف سل ند سري ةباقلاطم كلا اتا او ضعملا نم

 هناف هسساونش لن نديرو زياو دهش اذاام لمثل ىلوأ ناكل كالمالا ف ذحولو ىنعءارش !او عب باك انبعمأ]
 هددس اكل مناكن اواتافتاانطايروزلاةداهش هفءاضقلا زفسالف هقلط اكل مالك كرألأو ذل ١

 ردا قام 4 .لععرفش وأن :طاب دفن روزلا ةداهشن بنتلاتع اضقلا ناةلسرلاكالمالاب دينقتلار هاظورع ْ

 دنع ة.كنمل !|ماكحا .جتننهلادثب ىذاقتل ااهلعف هليتش هتمانا ارق هناارور ادهداذا ىجاولولانعأأ

 ءاطغا الاقن مانضاشم نمو ل اقهنةترتؤاهأط :نا هلل الو لوالا هلو ىف فسو ىنأو ةفيتح ىأ

 اذ هو لاق فضح ىأ د :عدقتب هنا ىلع فاصخملا صنو حاج الابانطابذفت.الروزلاةداهشن ب تيدلاب

 هلوق) - تا لاب هل ىضقيفروز ىدهاش قي و ءةاباوأ هنباهنالو همم تساىعدب نا هثراوالن 53

 اهؤاطو هل لال ى ذاقلا |ىذقوروز هند. كلذ ىلع ماقأو اكل مدي راح عدا هتروص (ملا ىذدول نع

 0 ردو رزعوأ سانلا هقسف اره هلعذ هول هنالارنس كلذ لعفب نكلل هيلع ىذقلل ل-و ىوج .عاجالاب

 انطابذ تالة باور ف هتعق نملقا ا عبلاقاذكو (نات ور ةقدصلاو ةمشاىفوهلوذ) ةيحاولولا

 تا :كحا|ىال اطاو هجو نم حرم ريت لقالاب ع.لاورب ريغلاكلم قتاعربتلاءاشن !كلعال يفانقلان ل

 هلوذلر 2 هطتارش هءق طرتش ال كدءامنلا قف نعكىف ذاقنلانالاض أ !ةطاناوقذافتلادقعملانا ىضتتي

 | نيمد ادحال ضقتال ىلعل مالسلا هيلع هلوقل ةيزازملا نع .رص مصنال ىأ هلالو (بئاغ ىلع ىذقدالو
 وهو هملعءاضقلا مدعفف قلط |ىذقت هد 5 الاءالكت عسا ذاك نافع الامالك عوض ىتح

 انساعناك ءا اوسو ةيكرتلا لة اهدس 3 وأ :داهشا ||تقواشاغناك ءاوس ةنيمب قىلاتدئاذااعدمقم

 ىذق هلع ىذقب نا لق باغف ىضاقلا د نعرقأ اذاامأو دلملا نعام اغوأدل.لا ىف ارضاح ساخغلا نع
 نال )ع 9 نافسو وأ لاقو هلوق) ركرا ارقالا نودة نمل ف نعطب نا هل نال تئاغوهو هلع

 دج ١ لعءاضقلا اروح فاشل الاقو هلود) ىوج ةئدملا هم مح طرشد> وفات عم# ةراكشا

000011 0110 00770- 

 هنالزب هنف فالخال هنالرارقالاب تاغلا لعءاضقل اًداوحن :ءزارتحاللال ل ةئيملاب دسقتلا (ةشملاب

 نابفسوأو ةقفتلاءنام ايفسىأ ة ةأرعاد:4 ىذق مالسلاو ال ل 0 :١|ءامالل هقفلتذلا 1

 ث.دح ىف هإة حالو قمسامانلو فو رعملاب كدلوو ك .فكيام ناسمفس ىنأ لام نمىذخاس4لاقف بئاغأأ
 نال حو ىنمعلا لاق ةندملا مق: لو ةمحو لا حدتملامناىرتالا ةناعاو ىوتتن لد ءاضق نك هنالدن#
 قرغلامد_عنمق.سا«نيهاش مشلا هلكشتساو ى 0 الا كلذربغ نارضاح ناكح نايفسارأ

 رقأاذاام ىلع لمح االا دل.لا نءانشاغوادلملا فارضاح 2 نعاسثاغن وك نانيب بئاغلا ف
 ةرضص تيلاو بئاغلا ىلع دماغ ىضاقلا ناءانثت» .الادافأ (حامضح ناالاهآوق) س احا نءباعم

 ادافأ 0 نيإوصفلاعماحن ءرد ىصولاو لكولا ىل_عال صو ةمذعو هل. 5

 فوقوملادح أو نيدلا كس ثدحأ اذكو نيقاملا نعامك بصتش . ةنئرولا دحأ نافرمدحلا مدع فاكللاب
 اىل- -عوأأ اديه 1 دانك ل لل تاناب هيو هتلار عر عادحا أ فد اولاوأ م 0

 | ىف رخآثراورض>و باغَف ثراو ىلعتم اقوا هئراو رضحو تاغ ثروا ا ىلع ةندملاتماقوا كلا
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 ةيردتلا هكا اوفلا ف طوسملا فام ىلع ىرسو عنامىوعدلان م هعنع لود اون اكمى 5 هيلع ىعدملاو حكي

 (نمعلاغت نمثل انلاءزملا) هد م

 قنا ىريلاورصلامالك عومش نم لص ةيدامعلاءزعم ىبنتا اطال: ءلطبا 5 ا
 . | ادهو كلم ىلع مصخت نم ىوعد ىلءامترم هنوك لا ةدصا طرتشد ال ىرع. .ل ادرك ذام ىل !طمفافالتحا ةلشسملا

 .(باكلا فلاخص2 نا هلوق) هاسثالا ىلع ان ةلعامف كلذ ل ان.مندقو كلام مامالا بهذل قفاوملاوه
 رحاب وأ هتنئزم مأ اكن ةعن وأ هنساوأ هسا ثم لك ءاضةلاكرد فاس اهلي وات ففلتم ىذلا

 |دمالو هيلع هّيزا مس ارك ذيول ماواك أت الوىلاعت هلودرهاط) فل اذم هنافادعة ىىستلا كلو رتم نع موزاب وأ

 ةلالدل | ىطق ناك اذا ة نو أن اكن مرتاوتملا ةقلا م ااا ىلع نوكيا نا | دبقتن

 ىقصن ىهلب ليوأتلال.ةتالدعبذلا ىلءةيمتل 00 ةمالكر هاظو لاق ع وا
 ءاموالب ل اتتك (ةروهشملاةنسلاو هلوق) ميولتلا نع قيسام ديرب ىسبتن رع اره رظت هيفو ىلا :

 نيعلاو ىعدملا ىلعةندملاروهمثملا ثدددإل ف اعنا نع ودهاشنءاضقلاو ردةل.ىعلا ثردح هتفلاخت

 || نالطبب ككلاك (حاجالاو هلوق) ل. زلا نعربخ سي رغلا نءازارتسحاةروهئملايد.قو ركنا نم ىلع
 ىم»: دنت سملاريغو عرش لملدىلادنتسا فالخهفى 0 او هفدرتخ !قىضاقلا اءاضو

 : ىضاقلل نا مهضعن عرف هملءو وتنال ١ از (اررصلاف فالتحالا اريتعملاو هيا د- ماىقلاق اقالتحخا الاوالدت ١

 ةيادعلا ضع لوقلاقفاوم مهدحأ ل وق ناكاذاءذغت» أعاو قا لاو ىلاملادب ىذقام لطم نا

 ناىدنعو علا فلافامهدحأ لوتهنارامتعاباللرالاردصلا ىنهمقفاةةعهنارامتءانيعباستلاوأ | '

 ١ امداهتجا لخلا نو كح ىفك الف نود, < ىفاشلاو ةفمن>انأو واكلام نا عصنان هباعلوعبالاذه

 لمادالالوق ناكتاسدلوة) ربن ةعفرود اهتج ا لها مهنا كالو و الدالاو
 | هن ”كف هانثتس الل ليلعت ( هيلع

 | طوق رءاضقلاكهلعليلدالالوةنوكمهناسدس ةروك ذملاةلداللافلاخناكاذاهذ. غنت مدعل وبا ١

 كاى 0 سىضع نيدلا طوس مدعن النوت هلع ضمانا - دل

عدمل اناك اذا نيئالثو ثالئ'دع طوسلملا قو عه ال ةنس نين الثدعهاوعدن ان مةصاللا ةيرقام
 ى

 تو 00 22“ «وسس ةقهيره نجرإ يري مانعا

 نامت در ا يعي

 م ل

 هات و اد حا

 هيه

 | نيالاور اق علا نيب كلذ ف قرفالو حلا مدسع ىلع لدي نكملاعم 0 ءو

 مهذف فقولاو ثرالا ىثتساهنا ىاستعلا ىواستف ن دا راما شل لوح أىوملا لاق كلذربغو

 لوالا ناطمرمثالط انذافنال (خاءاضقل اذفنو هإوق 51 م ةناةروك ل ملاةدملا ىذمدعبامبمف ىوعدلا

 اتَب :ك اذاقالنأق لا نوك ىناثل |ممغْلا رك ذذ هن - ل ىضاق اهرعواف دوهشلا بدك 2 كب ىضاقلا لع 0

 0 ّك (روزلاةداهشب هلوق) رصذفتيلعاضربوأةرهاصعةمر <عواةديرحو|ةدتعموأ جو را 1

 1 هبلع ىذةف لكتف فلق ركنأف اروزوابذك دا ىأ اذ كحخ , اهارتش اهنا هبراح عدا هينقلان ءرعبلا

 01 ١ لوكتلانءا ضقلااذه ىلعذ رحلا لاقى ا اداه اضقو ةنادد ىدللةبراحلا لت لوكتلا

 ناكلروزلاءاضقلا ذفنيو هلوق ىلعرصتقاوةداهث فصلا فذ واف تاق ىتاروزلاهداهشدءاضقلاك

 ثالث امنانااهجو 3 رملاتعدا جل : لا لاقاذهلو دس ةابالف ةيذاكل ا نيمعلااي* ءانضقلاامأ وذوا

 اذ ناالو دعم ةماقالااهعستالح تلاقاكرمالا نا تلعن ا فلف _ىضاقلاهفلغ- جوزلا دمك ةدحاوبوأ
 نودامفورم جور لق ءامنالل ة.12لانالط.لان الث قالطل اناكاذا لكش الاذهواتمن شن هثاربم نم

 ناهناو+وةفشح نأ لوق ساق ىلعءاشنالا تش نات .ةمف حاس دلاءاشنا لمقءهنال لك شم ثالثلا

 ةأرملان الا حاكتبن ا نىجوزلا فارتءالدب ضةملانهو حاكنلاب ىضاقلا ىذف اذاتدشب اهماءا منال
 1 حاضإ | ق (خوسفلاو هلوق) رحب تاعرتلادوقع ل عش (دوقعلا قهلوق) ا تزعو ةقرفا |تعدأ

 4 قالا نال مست سيو را فراق قالضلا عب هو ىايدق علا لاطنا عسقنيدارا ل

 ! | لمشفدقعلا كح عف ربام مسفلارد ارا ىلاقبجت |ىنو الان ح اكد لاب تباشلا دمقل اعف ربابقاو حالا لطسالا
 1 ' هلودو فاضم فذح ىلعهمالك نوكد ن 7 نم حامالدارات ةعحلا مدع ىوعد ىف لوقأو ىبتن اقالطلا

 7 را 2س 2ر25 يلي ملا
 دارا



 000 : ( نكح مالم لع)

 ف رممكلذ ناواةغلخلا نذان تئاسنلا ل ارا ىلع لمعف ىلئتس هناىناثل او فانتس الها لولا '
 مثل سرلالوصولبت همكعز اوج هنمدافتسال سانلا لاو اف رعتا لاسر ازاوح لوقأو رهن ممن

 ىللءلاسز الادارا !امالاسرالا ض#دار 1| نس دأ هصئام“ الضفلا ضعن ن ءىوج ادم | ط تأأر

 ىلاهلوضو لف 5 هذالذسازاوح نم ا أم ىلع لوعب الفد ة محو 0 منا

 لكم قوما لا الو 1 الو نسكت لص الادح دو اب نط اقل (ةقت) هئاضق لحم
 زوارق ءزاحأف هن الو لحرب ىفىذ دولا ذه ىلعوزاح هب وق هزاخاو هتبو ريغ ىذَعَد عوبسا :
 نادل: زل هداصأ ث دحم هعو رمت لبق ناكن افتاوقلا فرمش ىلع اهتوكل (ةعملابر ومألا فالخت هلوق) ٍ

 اهدوعُم ١1 نم فلساف عورشل ادع ناواسمت وددةعنتالف مق طرشا الة يطخادهش ن مالا فلكتس

 رردلا فامو رهتو يلدز حاتتفالل طرغشد امءانملل طرتشد الفا هتابىنانلا ناكذ لصالا,تذقعنا اهنالز م ١
 دقو تراس 0 هلل صاالن ذالا "ذنبا ىالتتسالا هل سدا باتمان نع

 هفادب 0 ٠

 0 0 توعالو هتوعالو هل هلرعل 0 (ماىذاقل اكلعال ىحهلوق) 00 لك )نوالا طرق راش :

 : 2 2 0 لزعتسال هنا ىناثلا ن ءو ل» .كولاكر بخ اهبلا لصوا' داالا لزعتسال د نكل ىلن راع نعرد هلزعن لد ناطلساا 1

 0 /./ 0 0 ( ءاضقلا ناك نه هي زازن مهاب اضق ليطعت نءنيل لل ةنا.هرح ضاق تأت لام ؛
5 

 هغلاخواهنأر قفا اد (هاضمأ هلوق ) ند فاقت اربوذتلا ىقهيدسقتل انحاضاالا نع هم سفن : ك> عيلزخآ / ا عد 0 2/0 :

 نار 5 1 1 هيضعاتا هنا مهوبام ف نسما مالك قس يلف عبف امرة فاسو ركن نال ءواتامز ا هناقف لعق 1

 هل كمر : 5 عنم ف يرص رص ملا تاكل فلاذع +ناالاهلوقن م امال ١ او رح علب لا معزاكهنأرااقفاو م ناك اذا
 - 3 ا مازلاءاضمالا ن مدا ارماو منال ىضاقل النار انتم كسا فسد اال 2

 ا ا هنالءاضقل اذ غسسال طرمشلا اذه تاقول ىح مدح ىلع مدحت نمةحت ىوعد دعب ناكاذا اذهو عمنا 0
 ناهطرشو ر<ىوعدال؛اهر ودص] ري عمري عانت :امز ىةعقاولا طف | !انهسهذعىافلا مق كو :

 ميتماعدتعمؤاضت زوسال كل ذي لب الوهو همف دوتحم لصف ىفىضقول تح فالح الايماع 1 نو
 راض-ا هدف طرتشم الو حا هفالذك ىتفي و ةصالخما نع ردلا ف نكلهريغو اب زلا نعرت ىنا ”اهيضعالو
 ريش بلطي نالوا > ىقىذاسقلا بات :راولر جلا قو م ل اع دابتلا كت ليرعالا
 :يفناك اذهب ىتا ايفا وان الا ناسا اافو هريغلهدجأ لورهتلا ف لاقل صالا|
 لش ىذو :اذايءاضقلا ل ةدجوبال فالخما ل نال يمص اوهودفسسال در ءاور ناار ه.ففءاضقلا ْ

 بناغللو بت اغلا ىلععاضقلا لممكل ذوامهدحأ ب رب 1ث رخ ءاضق نمدنالفداوتحالاو فالذملا ل دح و

 ءاضقلا نحل هصملا أر اذا حفلا نعهبقو ىم: را نءرخ هيو لاد_عب هيداهشو فذقلا قدو 1 اءاضوو

 لاق ىهتنا اذه ىلع ىوتفلا ةصالخلا قورخآ ضاقءاضم أ ىلارقتفيالو ذنب هناف سف هلوا بئاغلا ىلع
 ةدحاوةباورم ءامالادتعد فت ادماعوأ هم هللا سان همهذم فال -(ه5*) مجرتلا فل ما

 ىوتف !اهلعو لب زا لاقنيه ولا ىفذ سالمه دنعو هنءنمتب اورلا ىدحا قدماعل | !اذكو ى مالا ىتأإ

 ىتف نان امزلا اذ هى ه>ولاو ىوتفل اىففلتحادقذ ىبت | فاكلا ىف هر ا رف 1 قو

 ىأ تهذع ها ىلوزامناهنالف ىسانلاامأو ل طاب ىوملالا هلعقب الا دع هدهد ةراستلا نالاح وق

 ىف ننمْولاريمارعاامأو فلا سيلا ا اف خلا كلعالف 0

 ذفانتلان|نم مردملا ع وسال ل ةيناخراتتلا نءردهرهأ دفن هق أدب ”عالصف وداحا

 ثيح ىريملاةءالعللدا.شالا ةمشاح قال اع ىوعدالباهر ودصا رمت ءمريغاشت امز ىفةعقاولا |

 ىهوابتهىلد | بمدازبو ةضئأم عضاوم هم الت ىلا ةمّرعدد .نم دكلا» انسخالا لود دتعإكاذ

 هناي العم ضاق هب ىذت دقو فقولا كصي بتكم هناق ضاقهفقو لطس نا ضتاولا فاماذ اةقاسلا



 (نمءملا مث نمثلاثلاءزحنا) 01

 ىضاقلاف ىرنأ: دل. ىلا نرهف"ىضاستلا راتكح لوصوب مضخلا عمسول ور سءاسنلاة داهش هسف
 دنعادها ماقأ اذاو ىذا اتاكن مهدتع تدل ”اههدلتلا كلت ىضاقىلابتكحح ناهللا بو يا

 هيلا بوتكملا لم 001 [ضاقىلااءاك هلبتك«ناىذاقل الدو ىداقلا

 مصخلا ةريضحالا باكل مةرال مال لكس ثم لاب رهف ىذاقل أ باكل وصوب مدخلا عم هولو هلوقو ره

 لا .رالال ملا لحال باتكلا تفل طرش مصخلاروض- نا باوجلاو هحتف مدلع عم تكل فك
 ةزئاحاهتداهثوةداوشلا لهأ لها نأ نيرا( أ رم ىذ#تو هلوق)* الضفلا ضاعن ن 0

 لكسملا نة لانارهاطلاو ةأرعامهرعأ اولو موق باري مث اهملومناالا ا هواضق اذكفرك ذامربغف
 ةرظانوةدهاش صن ابنا ىرتالا .اكلارابتلهأ تاس ديف.ال ايلععَنا 00 اناا
 110 1 داو نمو هات درغل راق سدا ىلا ب وسنموه مث ىىأتن .لا ىلع ة.صوو فاقوالاىف 8

 اهقاقتسارر هان اص ىتفأفانتبالاهدعكرت ةيلقددعب نمددأول ثدي :]هفقو ف :داهشلا طربا لاو

 لوطب اسعرهنلا ىف هيفرطتو ةرظانو ةدهاش نم لكب قاعتب فاقوال اى حفلا ىف هلوق نا ىلعهانب ةفظولا
 ىوجاد.سلا طخ تم .أرو ىبتنا عخريغءادتبا فقوةداهش اهرب رقتفاذه فرعاذاو لاق هذ

 لعوةدهاشال هرظانب ىلع فاقوالاف ن ألوق نالئاةلدصنو رهنلا فام ةفاوم ىمدقملان ع

 لقت مك" ست | اذا مفدهاش ل !نوكوهو اذه فالح فاقوالا ق فراعتملاق همف نياماعل |حزانتريدقت

 ىمد-هلالوقامأو طقف ةرظانبالامهب قلعتم فاقوالا ف نارهاظلا لد هصنامءالضفلا ضعن نع
 اذكفةرئاحدوقودح .ريغىفامتداهمث نا, باسالا لوقو :داهشللالهأ م عنعالف لا فراعتملاف
 هتعص مدع كشالف ةمامالا ةفظوو ىفاهربرقتامأو هأ فاقوالا قاهر رقت هعص حي ١ رصاهؤاضق

 ةيلهالادوجودم#عت ريرقتلا ةعح نال بذتسنو ححيهنا ن ]وجا ضع ةعزالافالحا مله ءدعل

 ىلودقو ىو دس لاق ةحيمصف ىئةلاوادأرملاةنطاسامأو ريرقتلاةعص عرف ةرانتسالازاوج اضأو
 نمناحءانملد اودرالة ببانوكز راوجراتخ ناو لا روبأ نب حلاصلا كلما ةيراجردلا ةروهم ىم#“ت ة انارصم
 ىلا عفرف صاصقلاودو د قدر 11 تضقوا ةصالخلا ن علا (دوتو دحريغ ىف هلوق) رتسلا ىلع
 ىلب زةيلدبلا ةبشلاميفزوقالا ان /ابتءاهشك ماو 3) ىبتنا هلطم ن اهريغل سدل انمار[ ضاق
 ليكولكراصةدنلقتلا نو دءاضقلا همل|ضوفم هنالةيا:ءلا نعرحر دعب ولو( ضاق فلختسالو هلوق)
 لكحل امأ مصدزاجانهتشب واهلكو .. ةرضحب ددقعا ذا نذادالا لكوبن اهل سدل حاك_:لاوأ عسببلاب
 ضوف.1] نم فلختس | اذاوةمنملا نع : رع هير امعدوص#ملانال حصن مر ضحوأز اجأ اذاقاّعلاوأ قالطلاب

 ندالامدععم لاذ لكلا كراسم اما هنالا هرضص رخو لولا ن مرضت ىناملا ىضقف كلذ لا
 نيكس نع ا رعاو ارفاكالو فذ ذقىنادودالو اقيق ةرالءاضةلالهأ اةفلخلا نو هنا طرمشد

 ثالع ىصولان ااعاو ضي رهن مص ىضالا هزاحأو يضتول فالذتس|الب ىلوضفل|ن اهنمدا فتسف هادتنا
 ١ ةةدةو صول انومد ع اهمكت تومان ناوأ نالهنابح قل زع ءلاو لكوم ااكلع ومريغىلاءاصنالا

 نذاالبءاصبالاو ل. .تحو:!!ه نالامضاو هفالخ ةسارد.ق ىجأد ز هيصولا بجوم هىلع ىرحلا نعىصولا

 نعررثك اءاضقلا فداسفلا عقوت نوكم ف ىدؤلاو ل- كول هلءقبالام لعفيدلقملا ناقرغ ااو مامالا

 انه لالدلاو ةاضّلا ىضاق كتاع ةلالدوا تش ل اع رمد (كلذديلا ضوفاذاالا هلوق) يانعلا
 ليس نمو هونك اموكلةلالعلا فو لزعلاالفال.ةسالا كاع يرصل ف نالت
 نذأوالجر نوذأملا فاذتسا(ةدقت) ردالز عواد: مويف فرصتي ىذلاوهداضقلا ىضاق ناف تش نم
 اعفاوم ةغلخا تهذم ناكءاوس (فاختس نا هلزوح لود مو مف الذتسالا هلزاح قالؤسالا قدل

 علباذاضاقرب 6-1 0 ىق هالو ىل ىلا هلوصو لق فالغسال ا هل لهو الوأ هبهذل
 ىنتتمو سانا لاوح 3 داتا قش ا اا

1 
1 

 نة تحوم ريل ا ل ل ع ا ع يل ا



 ول ,م تاكل !!انوكينأ طرتش مىلبصالا نك !افكَنَءليفكلا أر ومها لعد نقرعم ىذاقل | مكمل هيلا ةمعلا عم .ةاسرأو ١
 دحلا الو بالا مسارك ذي ناف مهتلسقوأ مهدجو مساع (نيكسمالنم ىلع مرسأ ىلا مهعستو مهعساركنيءالؤه مالعاو مولع ل اا 0

 خلا زوال تئاغلا ىلع محا نال هبل كال ل ىو هلمفك أ اربد الواهنلا نوت ملا ىلاستكو هيك
 أ رومات ا 5) باسل |لسراىأ (دبع لا عمدلسراوهلوق)

 مولعة ءارقلا نمدالف ناشلا دنع نودعش» مهخال قب رطلادوهش مه م هدرمدأ نم ىلع عأ )م باع

 هيبأ مساو هعمأ هنق 0 ناوهو ناونع باكل نوك»ناهطنارش نمو ى دعو وردولعل انودب داي الذا

 ناوزعلا بتكيو باتكلا لقيالاونمئشب لعخأول ىت>هدج وهسنأو طديلايوكمل ادا لحو

 نوت ءلافانفر ءقاما مهف رع قاذه ل_.قو لم ةءالرهاطظلا لعن اكول تع نال لك

 يل ال ا مو (مهدنع خو هلوذ) هن لميشر هاطظلا ىلع

 ىذاق ابكي ها اذه ا .هدجش نا ذيرشلا نا (كلد نم ئذ طرتشي ال فسوب ىأدنعو هإوق)

 كر :١ل دعل اةداهمش عم موةخ ريغ هنوكر رض الف لاك ل[ او ىدرسبل اهرامءاوأتقر عم نمديالتلاة حالا

 رهاظو فدصملاابلع ىشمىلا ىهةياورلاه ذه (دوهشل اىملا هلسإ هنا ةغ شح ىلأن ءوهلوق) ره هناك

 مح هلع بترتيال هلومقد :رتخالاو أرقي ىأ (هلمش او هلوق) ىوجدهذلاتسلاهان عب ريبعتلا

 مهخ اروض> ناك اسغاو تاكا ع نعى 5 ب عم ناكنام هك لع ىعالاو 0 هلوف) 00

 ىذلَد دا لا ناكواو نءإسم (دوهشو هلوذ) ة هدأ اهّدلا لعد داهشلا ةلتعمنالا اع !ىأ هلو.قلاطرش

 ن ءىنعتسا فرع !ناف ى ذاقلا تاك" هنا مصخماركنا اذاا ذه ململالعف ىلع نودهشا مهن ال هلم ىلع

 سل هنأب لل مهسرشوري دل فاك ةنيولاجاتص الث مح بر ارادىنامالا باك فالك هداهشلا

 دول راملا اذاشا لاو عابسل ارتفدو نامالا باك دلحصفالا طلاب لمن الهاش الا ٠ نعهمقو مزاع

 ىجأن : لا هن مرج ) ملا يمعأاو هلوق) قب رطلادوهش هل اادعىأ (ةلادعلارو عل باكل ىف طرتش لو

 ناكْنأب د مجهم طادع تاك || قدح وواةلادعلاب مهفرعت ناكنأب هدذعميتلادع تتم# اذاىند لاق مح

 معالفمرتل ]ذعر وهال تاماواوكأ رف تالا 00 ار لاذع ب كدت تناك كال

 0 ا "حد ا 0 ملت 0

 لرتش الاذكو و (م زالربغ فلا دنع راجل را ا اهيىلبد م ان يتفادلادعلا

 ثءح :روذلا ىهلَوأاذلو دو شالت هلم .ةد لو ق.ساعف فنصملالوةره اظلافالخ ناّكلا لودقل م هروص>

 قاشاا ىلا داك !!لوصو ل ىعي ( هلزعو بتاكلا ىضاقلاتوع هلوق) :ءارقلا لع لوقل لج

 عفر مهب كحو اذه عمل .ةولو لطسالف امهدعام ا!لطسال فسو وال اقو ملعهأر قين | لمقهدعبوأ

 دفن ءاضقلا سفن ىف فالّخالا ناك اذارونلا قو هذ ادرتحم فداصهنال ازاح ه اضماورخ [ضاقولا

 مدعو هلوق) ناسيبديزماذل قأسسور رد ىبح كلذ ن ,عىنغتسا هنىذقملا ف ناكناورخ 1ضاقن غل

 ناقد هيلزعتب هنأ .لوقل اىلعهقسفاذكو ه.لعءاعالاوهأعو فذقلهدحو هتدرو هنونح (هتياهأ

 ةلزتعهنالمفوقب تتاكلا توعتاّكلا ن الطب هنجوت قردملاو ىننعلا اوى 4 حراذلا هرك ذام لاقي

 تومالب , عرفلل ةداهشل | ىلعةداهشلا قة ساعنهاش شل موحرملا هيفرظت 5 ىلع :داهشلا

 هتيلها تاط هتوعوهباضق ساحم ىف هنأ انك داكن أب ةرهو اى للع 80 و هرفسو |اهضرعوا هلصأ

 هاوق) اف سو وبالاقو ىليزلا ف ىذلا (اضنأ هتومدعب لقي هنا ف سوت ىلإ ن نءوهلوق) ا تاطغلل

 هتءالو مدعل هلم قبال نوتكملا ةءاك دعب ىلو ضاق ل دوولو' 0 ةاضقلانمءملا ل اصر نم هليقمف

 َنَع ءرهتلا كولي يشن نمريثكه خلا سس ل

 ل رمدالوس ناعخ 0 هيلع فتمف هماقم

 زاحاك ةداهشلا ىلع هدانهشلا ىضاعلا تاك لعز و ورد ةيانخا ةامل نالت لصالا دهام

 6 6 روج ل نملك ىلإ تيك

 لاقف ريغ ىف حرش ى ء هع ||ناكن اس نم عرش الو مصخملا

 ناك اذاالااضر ان رعتلا لصتتال

 بح ىأ(أر 5و م اءلا هعماباروهشم

 مهلعا وأ م | رش نأ

 (مهدنعماو) أرغب ناد ةاع

 فسوب ىلا دنعو امه دنءاذد [ةلطم

 ناك اذا لق و كلذ نم طرتشال
 مما نأب : ىذب دل ادن ىف كلا
 ا رق روت بق ناك وامر

 ملسو) لصالا ف اذك ارش, سيل
 نوامهنا مولا أ ل (مهملا

 هلست هيا هع نأ نعو عدملاىىلا

 ىضالا ىلا لصون افإ دوه لالا
 هليقيإو هقىلارظهملا بوتكملا
 تاكهنا او دهش نافدوهشو مصخالب

 كح سات ىفانملا هد ىذاقلانالف
 ى خاهلا 3 هجحو اًنلع هأ أرقو

 ممخلا ىلعأرقق) < .ابوتكحما
 ىأدنعوامهدتعام ه (همقام همز لأو

 هإ.ة ههدتو هناك هن ااودهش اذا ف سوت
 خال هلادعل اروهلن تالا قف طرغشم و

 نالف تاك هنااودهش ناف لاقث مح
 اولدعو دز !و حث لاقنأىلا ىضاقلا
 مقللةلادعلا أ طم ريْساالهَنا اذه ملعف

 ةلادعت و. دع هه هنأ رع ||و

 روضح مفاصخملاهركذاذكدوهشلا
 وهلب مزالريغ جفا دنعدووشلا

 ىضاسقلا ب داىف هركذاذكطاتحا

 0 لالطعو) فاسد
 مدعو (هلزعو بتاكلا) ىذاقلا
 دعن لبق هنأ فىسول أ : نعوهتبلها

 ل اك اها رم

 ىوتكملاتوعلطبىا(الا) هلزغو
 مساىا( هم“ .ادعب بتك ١ ناالالا
 ك0 )هلاب وتكمل
 ذل (نيإملا هاضق نمدبلا
 هلق هلابك 1! توعلطسال
 ماك ةزيوةأضقلان ,ههملا لصن نم

 ا 00 ماقال



 لق دحاولاو نيضاسقبالا ال ىذاقلا ىلإ ىذاقلا ب اًكودحاو ضاق م هنال سد“ |لصفده.بايلااذهدرواىطاقلا باكر بغ ىا(هربغو
 |دءول لاح ناكول هنا فسوب ىنا نعو ةناو رارهالن قزوحالرفسلاةريسعنوداع» ىذاقلاىلاىذاقلا ب اك ةحارسلا قو ةلاالددعتملا
 (دوتودحريغإ اهلك قوقحملا( ىف ىضاقلاهلا ىضاستلا بنكي وإ) ىوتفلا هءلعو لة, كلذ همون ىنهلزنمىلا عوج رلا هنكعال ىذاقلاتانملا
 نرد دسعل | ىف لهب هنا فسون ىف نعو ءامالاو دمبعلاو (نيعملا خم نم ثلاثلاءزجا) مو ٠ تايثلاك ةلوقنملا ناسعالاق ل.قيالو

 د# نعو امهذ ل.ةنهناهنعوءامالا

 هيلعولثيام ع جف لسبقمنا
 ىاوسالا ىذاقلا لاقو نو ا

 'مامالا دلولواءاضقلا دلت ىذلا مامالل ىضقولا راح داولوأ هل ىضاقلا بان ئىضقوهريغباناقهداولوأ
 'هلوق) ربت لاةأرملاىضقتو هلوق ريغلاىدارأ (هرهشو هلوق) بتنا طقتلماورهاومللاةالخ ةيجارم

 ةثارولاو توملاوءاص-الاو ةصولاو ةعفشلاو قامعلاو قالطلاو حاكتلاو ندلاك ة يشلا عمتدشام كك ىذ ا ودقلا 7 | قوتحايداراو ىوج فنصلا مالك نمو دس نك ىسملانأ ىلا ركل ذي زاشأ (اهك وذات...
 : ْ ىع-» ىناثلاو لكل ا مهدح | ناعوت
 ب راضمو ةعبدو نمةدو دج ةنامالاو بصغل او تمملاو حا نم بسنلاو لاما هرج وم ناك اذا ل ّقلاو 0
 عاجالاناذهو (دودو د>ربغهلو3) رمت عد رالاهدو دح نسب اذاراةءلاو ةلوقنملا ناعالاو هن راعو 3 اودومش نافإ 8 000

 | يلب زةرشلا نمدشف ا دوقل اودودحمب ىف ل .ة:لاسغاو ىنبع اضنأ اهمف بتكمهناكلام ن عباو الا ىدماوهو رضاح مصخ ىلع ا( مدحت
 ره ةداهشلاو ىوعدلا ىيفارملاةراشالاىلا ةحادللةباورارهاظىف (ةلوقنملان امعالا قىل.ةءالو هلوق) (مكص بتكوةداهشلا مكح) هيلع ٠

 دنعقةمتتاولاةراشالاو (لقتبامعمج قل دش هلوق) ىنيعمويف قانالاةءاذل (دييعلا ف هلوذ) اصلا هو هيا لع ربا
 قأسو ىلا :لاءاك- فال لالا نمو |ىناثلا نمءاضقلا نوك فور اه ىتك انىناثلانم ءاضقلا مكض) مص -ةريشباو دوش ناو ىا(الاو
 ىتحلجسلا بتكاا ىلا زا لاق (هكس بتكو هلوق) ىنعةرورضال (ىوتغلا«بلعو هلؤق) هءلابوتكملا هلدداهشلا بتكو
 روض دق هنال كلا ةراكيىلا جاتحالفالاواهلاركذم راتكلا نوكسلو نامزلا لوط ىلع ةعق ارا يسال اذه ىأ (وهو ىى لا باتكلاو هوا
 .٠" || عملا مصخلايديراولهناو هلءكوو اهملع ىّدملااما مصخابدارملا ناف حيرص ىياي زلا نم اذه ىببتنا كح ا 3 000 20 1 1 ا 0 لانا لوجحلا نيبو هنيب قرفلا "| فلو ادقسمل ابل بكد ف عادوا هيلع عادعب ناغاذلالاهماقم موقي نموادسفت مخل مال ديلا
 "' .٠ || ناك هرضاسحلا مصخملاردب رب فلا ىفهلوق طقسف دئاوغلا نم تلعدقامون الا باكا ىلاناكه لع كل 3 3 00

 ا 9 جالإ ٠
 داراولالاو ىوعدلا م بثاغلا نعالبكو ىذاغل اهبصني نموهوارخسمو| هلع عملا ةه> نمالمكو | 5 00 0 4 1 .
 رهن هيلع ك-دقو ىذا: لا اذه دنع :رضاحخ مهل | نالرخ الا بالا ىلا ةحاح قس لهل دما مصخلاب هادم عقواذا لجد"اقىداقلا
 ١ زاحهناف كما بالا فالخم هد ش ١ : كح لاضتال هذيقنت هيلع ليدز ا اودهش ناف هلو5 نال اة. نا نس>الاو هلوق نم فلا نعءاسنمّدقام ةايبالا كلان! ناع | هيلا روتكلل سفلاومف فلان
 ا ذددَوو هدرهملاب ل

 داق ل فراخ يذاتستتي اذكم 1
 ىدنعادجت انالقوأنالق ناد: ةرع#
 ىذلا كرا.ىعملانالفد معنا
 كلام نم بأ اذكواذك هشيلح
 ىلا نالذدب قدنقرم“ ءعقو و نالق

 ىلا رو اذا همتحو باكلارعآ
 دنعلا عم معخ ريض داقرع# ىضاق

 انين سمين نم

 ىلاريش هنأ رااغلا تناك اذا ىنع هملاهدرزاو< حراشااريسعتو ىيعءاضقلاب تس هزال دكح ضف و

 ةراغدنعلافرعيو (اذكهتملح هلوق) بوح ولانربعلالاو ةقثوريذ بهدعىذةاذاهنا نم لمقام

 ةيلحماو ةفصااو مسالا ىفهريغهكراشب اعرهنال ةكرتشل مه وعطةمله تعفو هنسو هم#او هدفصت فيرعتلا

 ٠ | تضاذولف عفرت هل اهراشالاو راضح الارّدلاسهجتا هده ودسعلا هدي ىذلاوهو هيماع ىذقلاىفو

 . هاوق) ىليز هعمنيمأ عمابثعس لب علل هس ال هناال انرك دامعجقديعلاك ةرراكاوهراضحا
 7 || (هياكباوج ىراخيىضاقىلا بتكيو هلوة) صاصر نمااخ ىلا زلالاق (اًميشهقنعف لععو

 للقب ىبلب زلاءاكح ( مال نذل هلوق) ىجلي ز باككلا ىفام ىلعو هقخو هراكى عنيد است دسم و ناكناوةكر رتب بتك(كهتاح نكن
 أهقخ و هناك اذه نادوهذأادهمثو ىذاسقلا ىلا باكل لصو اذا هصنو هد 2 كاردستاد ايف ىراخيىلا بهذا ماا
 ايده ذاك كلم هناديعلاىلاةراشالابةدامشلااوديعيفهدنعا اوديت لا وويش رضا ىذلا| 7 ىلعالىعدملا ىلادبعلا ل سالاو

 ناننتللا ىف قات ىلا هطئارش هحتفنو

7 : 

 ا 8 نرعلا يزل هذ ه:ةدح اى ءاضقلا

 كح ٠ هيلا لسرأ اونا باوس ىراخ ىضاتلابتكيو قرس هنا قيرطلا قدح ام ضرعتنال يح همتتعو اتش هقنع ف لعحصو
 بك مثمكحال نك-ل ىعدملا كلم هناهملااو ريشيو ترض قاودهثءلدعلا ةبيغيفاودوم نيذلا دوهثلامضح تاكل اهنلا لصو اذاق دنعلا
 هروضعاودهشدوهشلا نا دنقر ع« ىضاقىلاوه



 : (نكمالنم لع)

 | تارا 5 5 3 ل ياهو مامالادنع تلم نعمهعنع :ءال ىأ (مارسإو هلوق)

 أ لجرال ةمزالملا عمن اباض ًاريلأ قو دور تقولك ؟مكلذو* اغبالا ىلع هّيرْدَعن انعم هنا هلو

 هدعن و سدح اوهو دروعد أت ”ملام لمةتالق ين هند :دباهعال ا هلوقاأر و

 راسملا دما عدي ناالا تاس ” لال تاندملاو ضراعهنال (قح ًاراسل اهسو هلوق) ىدع لمقتا

 ا ىيْشو رهغلا قف لاقا* --_ : تال أ ادعانمسم نال مدعي هلدب دب ماقأو كلذدعب ترسعأ ل وق وهوأإ

 ءازسهنال (رسوملا سحش أو هلوق) لا هيادوشو راستعالا تيس ند [ذاكسملا ىنعمنوكرنإا 1

 قف :لهاوق) رددسا ديت الفذ ةدحو تفي هرواه-هدنع هنيدأ هلام عاس هنار ا حو كاكا َ

 هسدح الا مضرف ةدر تام[ يضرت مونم ام امونلا ىنكلذ قمت: اتاو هعانتمارملا ا هنال (هل دحوز ا

 اهضزتلا الو لام لوب تسلا الو ةفلا عّدااذا اهب ىضذق ناوابءاع س ه<الف ةضورفملا ةضاملاامأ |

 ازك دةاطملاةقفنلا ىهامتادقعلابةمزرتلملاةقفنلاو رداهماطل س حدر أب ١» ىلع تهرب وأى > ره دقع أ

 ا ىلعهسح مدعل ليلعتلا ف رصتقا ثيح وصقل نمىنعلا مالكح امرت اذوب وانعش طل

 املعاضارتو اةررةمتناك اذااملع سحلا هتاضتقال ىبتن |نامزلا ىذع طقست |جمالهلوقب ةيضاملا
 دعب هتمزلالو لام ن ءلدبت سلا الو هلوق ليلعتلا قدازولو رقفلا ىعّدااذااضد أ س

 نيديوااهرهعاه> 1 م!تسح (ة#:) نيهاش جشلاراشأ اذهولائثهملع دريل ىلا فاك |
 ثيح بهذ: سدت ولا هنالهعم ست ن مسلاىن اعض هىلن ان ىمارسدحا ىضاقلل وزلا لاقفرخآ
 هبنس ةروقعلا قدك الهرال (هدلو ندىنالهلؤق) حا املا ن عىوج نامزلاداسفلر : امد اوهو دب رب

 رح ماقتل اف سحملاذاو لغسناو هع 0 ولا للا دلاول ادارملاو ا

 سسالدعلاو هلو ةنك هراتع عيبامهدص أاوءاضوتال هعارالاو هسنح ن م ناكناهلامن مهند '

 سحال تناك لااذكو ءامرغلل سحق انودمانوذأم ناكاذاالا هنيديدالوم سحالاكمالوم نيد
 نكممهنالىوتقلا هيلعو سحنا مدع طوسملا ق عمتك ورخ ”[نيدي هسدح ىناوفلتخاو ةياكس لدسبب ؛

 سالو ةصا.ةملا وقول ةراكلا لدب سنح نم ناك ن ناسبتاكملانديىلوملاالو هزيم هطابقسا نم

 عابالاو سدح هلام نمهنبدءاضق نم عنتماو ىدو وأ تام ناك تن اقاس دأتالا كالوتسالان يدب ىصلا
 ءاطعممل نك. ناف هنمدخؤ ليءاطع مهناك اذاشرأ ةيدفلقاعلا ستالو هد فووهلامىذأقلا
 ىأ اناالا هلو هريغور لا نع ا بئاغلامهل ناك اذان ودم ا سح<الواوسح

 بحي و (اريغصداولا ناكذاهلوق) قه هنع كالملا عفدل سحق هكالهادصق هنعاهعنعدنال (ملا
 عنتمااذا سحالاريقفاغل اب ن اكول هنام-هفب ريغصأ ايد بقتلاورهت كلذ كح مزلاغلاملا نوكي نا
 ىلوالا (حلاهابتشا هلوق) رعلا ريو سال عير ةقفتلان م

 انههلوق نمدا رهان ال ضةانتالو فنصملا مالك ىف هامتشاال ع اشملا ضعب لاق ضة انت هس ءف لاقي نأ

 ةقفتلادا ارهاق ىوج همس ضاملاالا ملعق افنالا نم عنتمااذاةرضاحا هقفن /| هتحوزهقفنل ل> راس حو

 ىوجر اع :دقعلارهمزاب اممدإولا ةقفن نوك ى (دلولاو هلوق) ةريضاحاةتفتلا ىه قساعوف ةقلطملا

ٍ 0 206 

 00 (ىهذاقلاىلا نقلا باك ا 2
 نا ناكل ةققدتاب هدد اق 5 ع 2 محد 5

 ينم هيج هل لإ ديار هم الم ديم هيام لح حبي + دج أ 5 د ل

 لبق نمىلومهضاقن ءىلإ كتم نم سى ةاتقاكدلس ناكل نا ل

 راغخلا ثم ىفهدهعاو قاتسروأر صم ىضاقىلا قاتسر ىفاقن مليقب : لو هيج الا :

 ةحوزلاو نسدلاولاك هل هيداهس ل ىلم دقت ال ن ناهملعدروىذلا بالا ناكذاج ءارسلا نع رعلا قولكلاو

 ةنداح ينال عقوا ذادحرشورب ونتلا3و ى-#تن |تاكربغ نمدنلا اوعقارتاذاام فالخ هيءاسض ةلازاح 1

 دحال هنا عم

 3ع 00



 ) نيعملا 2 نم ثلاعلاع زحا) 6

 كلذدعب عنتمااذاف لاملا تس !ةلاهمالاف عمطهل_هلفالطام هنوك فرع.ملرارقالاقهنالإ
 د.بشلاردصلا نع ىكحا ذك هراكتاب لطملاروهظل تنثاكسدحي ةندملا,تويشلا فو هلطمرووظأ سدح
 ثرف ةعاسلاالااس د ىل_عهل ناتلعاملو ةءفرذتع ةئيسلا,تدئاذا هنال كلذ سكع ىمةرسلا نعوأ|

 هنا نمفنصملا هرك ذام ىنع انههركذام نسحالاو ىلدزلا لاق رارقالا فكلذق أتيالو تدضق تلعأأ
 اره رش لوقىفالا هبلطنودب سدسحال هئالعدملابلط (هسح هلوق) لا اقلطمءاغال ايريؤنإ|
 ةلاقاب فلا دعب عئابلا ىلعوأ ىرت ملا ىل_عنْملا ناكءاوسوالوا عس.سملا ىرتشملا صدق (نئلافهوق) ْ
 (ضرقلاو هلود) زعرلار ءىوج عفانملانثابمالّرحالاا ذكوةلاقالادعب مسلا لامس أر اذكورامحوأ|
 لديابسف لحندو ىرودقلاةرامعهذهان شلاق ىنرعلاهركذ اذكهدي ف لصح لام نءالدب همزل نيدلتو |
 ةلانعم همزرتأ انا مف رعد دقع همزتل امواض أىرودقلا لوقو تافا:لانامكوروصغملا ٍْ

 ظ نءفنصملا لو دعى رسااوهاذ هورقفلا ىعدان ا عضاومل هذ هىف سال هنا عم عاخماودملا مد نعأ
 . ||| هكلسا هفوهو نترانعلا هجزعلودعلاةتكت تب وفت ىنيعلا شلل ىتذي ناك اه ىرودقلاةراسعأ
 هيلعامه ناكولو نمأتسموأ ذل ناكولاممعف ضرقلا ف قلطا (ةفقن) ىبتاىايزلل عدات |

 امهدحأ دار أولو هاضرالد هقالطارثك ألا بحاصل سالو هسح ل قالا بح اصلف هردق ىناتواسفت نيدأ|
 ليفكو ليفكلا معي (ةلافكلار همزتلاامو هلوق) ةيزازبلا نعر مكلذهل سبل هد |.ضرامدعب هقالطا ١
 هسيذهتىف ىمنالقلادازاكرصاهراملو كردلابةلافكلا م ولاقةيزازبلا نعربماورثك ناو لسفكلا |
 اهعفدنمنيمالا عنتمااذا تانامالاو هر وصغملانيعلا ىلع هسح لمشلا هعلست ىلعرد_ةبنمعلك وأ
 رسعمهناالثملحوملارهملا ف ىداناق (هريغفالدلوق) ةبودةمتراصابنال امك الهعدمربغأ

 لجالا لحاذااعد.ةموهو رب: مكحاملا هسحاهلعفن ةه.فوت ةفرح هل ناكوأ هضرقي نم دحوو

 نكيرلاذاسعزارت> الل لا ةفرسدل ناكوأ هضرقب نمدجوو هلوقب دمي ةةلاوةيادحلا فاك هيهتملاطدقو
 ىلعاهجوزتن اك فرعلا كب لجؤملا اذكو راسعالا ىوعدف هللوقلان ال سدحال ثيحكلذك

 هل لوقلا ناكر قفلا ىعداهلوخدلادع قاسلابهتملاطو لوحدلا للة ةتاع-<للعت فرعلاو فلا |

 تاقفنلا نومدو كيرمثلابدصن قتعلدبو تافلتملاو (بصغلانامذك هلوق) اننيش طنعاذكا
 قسحالاهتاو رهن لالا مسقلا نم علما ل دي لعجذاراسيتخالا بحاص أ طخخاو بي رةلاوأ ةحوزال ا

 نيدلاه يلعن إلوقلا ناكدو:لاذاراسلا لل دنالراسلا ىلع ليلدال هنالرقفلا ىعدا اذاءاشالاهذه أ
 ىلعهمادقاو هيهانغتد:' هدد قلاملا لصح ثمح هنال والا لصفلا فالخت ا نغتا.ثا ىعدملا ىلعو

 ةيدعتللءابلا (ىأر اع هلوق) يدل ءافو ىلعهتردق ىأ (هانغهلوق) ررددراس ليلدهراستتاب همازتلا |
 اهدتاعوةدم نع راس عامو هسدعق ىف نكمل ريمذلا نمل اح فود حي ة.ةلعتماهلوحدمو ىهو ْ

 هلوق) نيهاشزيشلا طع اذ كحاالوعفم هةر هفذح وجو اهآرّدعهسحرادةمردةتلاو فوذع أ
 افورعمريدعملا ناك اذاة فو أ لاق طقتللا تاداهش ىف لب مسح اوهاموبولو (ىضاقلاىأ ارمىلا ضوفم |

 ىو ره هليدس للتو هسالفا ىلعهتتدن ليقوال جاع هنعل أسر هاظهرقفول ةسناخلا فو سدحال ةرمسعلاب
 هالخ لك ناو هبلطن هج فل ناف ىذاسقلا هباحارسسعمىفا لعام هنأ فاح نوددملاللاق ةيزازملا |

 اا( بةوق) دددا جالا حصر ناار ناندقو تلت ثو فنا .رقاو
 الالاو هبل ع ىذاقلآىأر هلوق قفاو نافروتىلاامأو نئادة يغب لدع ىنكرو هناريج نم ان وجوال

 يلعةننسلا ةماقا نمديالفراسعالاو راسلا ىناعزانتاذاالا ةدارمشلا طفلالو مدخلا ةرمضح طرتشدالو |

 فدو متي لام ثالث ىنالا لمفكالب رهتنئادلا ىلع اربح س حلا نم (هالخ هلو ) رهتور ردراسعالا |
 رضحا (عرف) ةيزازيهانغهعرغتش حوريغلالو لوالل هسحالماسئاغنئادلا ناكاذاوأ

 ةساخلا نعرد هقلطاوال .نكوأ هذحأ هردقو هلعناهسح لب وطتدب ريدي رباغو نيدلاسومحملا |
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 (جورسف) ءاضقل الوتد هلا رد ماش نال قسد كادت ءاوءاضقلا] وت لادغن ا

 نع هيفو عت ادملا نءردرخ "الا هفرعب ال ناسلب يمد ا دحأ مكب الو+_لعومالو نا هؤاضق عصا
 امهمنكدت: كح رمصب لا ديلقتلا ىف ناك ادا كب >-|نيمصخلل ل وقينا طوحالا ةناخراتتلا

 ءاضقلا سام ىف موصلا صصق لمقي لهو ىلوا ناكرو دصراغباالب قحلا ةماقا نكما قم فلان عهيفو ]
 حاملا فلاقرو دصراغب الن ةلوقو ى-متنااكرصهظقلي رقأ اذاالااب .ةاعزجالو ليق.هريغقوالا|
 ىرت ع علا نه دق ووتر دعو ندع أ نات در دل كول سار را كو تا

 هركذ ةبوقهلل متن س دحن او هن راعد تنسي ةروقعلا دهس سانلا ضع ناك امل (س دلا ىف لصف) |

 ١ !او ناكل لا عو رشموهوةرعس هسا ءىل مغ .درفاوءانضقلا تاك ق 3
 ْ هنالفةنسلاامأو سدحلا هيدارملاو ضرالان ماوفني وأ قس رطلا عاطق ىف ةىلاعت هلوةف باتكلاامأ عاجالاو
 هملءهنمز ف نك لود ءاعاوعجج ا مهدعل ن مو ةياعجأ |الف عاججالامأو ةموتل الجر سدح مالا هيلع
ْ 

 نويملا ىنب ىلع نمز ف ناك الودحمسملا وا ساجلا ف سد ناكو نيعس نام عورعورك ىأومالسسلا
 ردم مدريف بف وصال بقوات هأهمو بصق ن قنا ل زا مالسالا ىف هاب ن نمل ئأر هو

 لوق. كلذ قواسم هامعو

 ظ اخ مفاد تن ء انكمامك ازال
 ةكىارادرعىرتذا ى>زيلهدلاوادعمملا ف 5 :ىنأو مال لاهم ماع هنمز ىف سدا ناكربنلا قلاقو 1

 ة.اكل نم سيكللاو ىلع هذذتاف نام ورمت نزف نال ل ,لبقو است اهذذَعاو مهرد فال[ ةعيراب 00

 ءاتلابهنا ن مرسل اورونلاىئامو همست ملاةانمملا# ايلابو ةمختملاءاخلاب سن اورومالا قداتلاسل

 روع دس قوس تالا نامل | نع وانني“ هرث دان5 ناونصل افالخقوفنم ةانثملا|

 نابو لاذ ىأ نع دل ا قس خخ ناسناو لءلذت )| سيدكلاو رسكتو وار خفت و سدخل اهام#و انكم ىب ؛

 شارف همف سل نس عضوم ىف نوكت نا سدا ةفصو هلعافرسكلابو سدضتل اعضوم ّتغلان سلاف
 هيراقاالا س .انتسسزلا هد لح ديدح ان سجال كك هلم ن نكات زر لل دنادسم ادعوا در

 لوصاللالا فكي ولو :رانحمو تحال مرن جاو عاس نة رسل

 الاكل | نعرهت بحومالب ىدآ ق-لاطب اه.ف نالر ظن هضو ةصالخلا نع ءرع ىودغل اه لعو عورفلاو
 جيرخاالاو يرخال همدذم نمدحو ناقهانضااضرم صرع ناو نيد بعل اوزاضمرع ىن رخال و :

 عاج نم عنمالورد هيف بسك 0 بركو جلا عل رذعالو اطرمث تسل صخملا ةريضحو لمفكم
 ال مازعأ 0 اند 1 ثوم دنف ناكودنلا احا نأ هتماوأ هتحور
 هرارق ف. ءاذاال اهنيدءاضقلسوت هنا سو فأن نعو ةناهاقحنابحاصىدي ماشا ١ الو

 نم عنتماوأ ةرداعلا عمرا هللا ةراسفك نع عنتمااذاالا برضرالو صوصالان »ىلا لو< واد ةمفأ|
 نيسان ا مسقلا نع عذتما اذاامدازبور< هب رق ىلع قافنالا

 لعف اذان ىضاقلا ىلا تام اي فاروس ل ةينامدولا نعهيقوهايشالا ن ءرد ماع

 باطوأ نان ال ناىئشو نمل حاقد ا نممعت ىف ةريعلاوزم خو ءان اه م قاب 2 كر كلذ ١

 انو (قلاتد“ اداو هوذا ةئتفللا قة لحن ه٠ءا لل لع را ضسوصلل نام كسلح

 ردص حرص لوقاهرامورخلا ىف لاق سال كلل ناهرهاظ(ىضاقلادنعهلوق ) رد مهرد سس دسوهوأ

 نم ىضاقلا نكن ملاذا ا :همقم نا جيش (هيلعام عقد» :رماهلوق ) ىوج سدد كلا نايّدعب مثلا
 مياس انهي ظالل ا ماهم |نهربوهدنع هل هعب : دووأ هريغدب ىنانيعىعدا اذا كمه غنم هيلا عفدل ا

 هت سنج ندؤلااتو هنءنمملا لح ناىضاقلات اكهةح سن> نموهام هعمدحوف كلذ ىلع ن هربو

 ةرادشلا 0 (جتادار ةالاثن“ ,”اذااذههلوق) 0 .اًتيصريغ كل ملا ىلاهعفديو

 ُْت 4
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 ا مالك وةداعمل نك ناو بي رقلا نمل قب هنا ىذتقيهرهاظ (هتداعترج ن ثواهلوق) رهنمحرلا
 اامف نكح, )ثدحردملا ناكاشانلا نمو ناطل لا نماهلم قي ناهلو ىنجالاك هنا ىىضتة دام مهضعد

 انضشدعاوق قىس رم اوك ذ ورع ءازذهالا قةداعلاتدئتورهت قهصلا نماملومق هل سدلو ةموصخ

 ةماعلاو ةصاخلانمب قرغلا ف يضلاوهاذه ( لاه ذذةالاهرضعال ىذاقلانا معواهلوق) هش نع
 هييح ناهاعد اذا قوق> هتسيلملا ىلع مل! مالسلاءاعهلوقل (ضيرمادوعود رانا دوش وهلوق)ا

 ١ || نا|سطعاذاو هني نا ةمصتتسااذاو هيلع وس ناهسمقلاذاوهرضح ناتاماذاو هدوعبنا ضرعاذاو
 ١ || لترااذامالسلاهيلعهلوقل (امهت. ىضاقلاىوس و هلوق) ىليزءاضقلاب طقسال لسملا قحوهتعشب
 ْ رسك فن وههع+ ىلع رس امهدحا مدقاذاهنالو رظنلاوةراشالاو سلحا ىف ,هتدبوسدلفءاضقلاب ىدحأ

: 
 اذهو في رشلا و ىندلاو ةمعرلاو ةغرلخلاو نيالاو نالاو ريغصلاو ريركلا نمي كلذ لعفن همحاص ةمه
 ههدجنو همصخ عم ىلعت حي رش لعف اذ كهءاضقلا هالو ىذلاكلملا ىلع ىذق.ناىذاقال نا ىلع لدلد
 | ١ ناد امهدح ىلا لما نمدلق قمدخ ا بعف هيلع رحالف لعقل ادامهتدب ىوساذاف ةنعرلا نمداسحاو
 " || لعل ثمح فيو ىأ مامالار د هقاذ لد زهتاسن نعي مسقلا ىن(مهماعهل ةردقال كلذ نال قم اءامهتس ٍح
 || ةسجلاولولانعردد مشرلا ىلع ىضق هنا عمىذلا همدخ عمد شرا ةدضق ىنالا كةلا ىتحنيمدخ ادحاملا

 هرراشاو لاش ال او سواجلا ىلع دوعب امهنم لكح ىف هياتلاريه» (امهتوج نموا امبف ىا هلوق)
 ىلع نون او ضفاخلا عزندعب لعفلاب ىأ ضفاسلا عزنب نوكمنازوح امهيذ بصنلا ناىلاراشلا
 هلوق) هسقنمهضعبو ىوج ساةنبالو عامسلا ىئعروص ةم ضفاخما عزت ىلع صنلاناهيفوزيسملا
 الهتسم سنل فنصملا مالك  لامقالاناىلاريسفتلا اذهبراشا (نييناحلا ص رظنلا هب وست هيدي رب
 قىملادوهّشلادعاسر ريخلا قلاق دوهشلا ذك ( هتحنيقلتو هلوق) ىوج قيقحلا هانعمىف
 رثكدالو لا سل عى (هريغعمواهعمحازملاو هلوق) هيلع ىعدملا ىلعمهتداسومم لمقتال ةموصخلا
 سام دعت بهذي كلذ ن اف هل-ال هيلا امدقتامريغب امهملكمال هنا هاص اف ةراهملا»سهذي هنال هريغف
 وهودادس ى>امهك ريءاش ناو[كلاملاقف ماكل ابامهأ ديءاثنارابخلاب وهفرضحاذات ءاضقلا

 حلصلارمثاسب ن اىضاقلل ىنيذال (ةسنتث) ىليزاهعطةلدعق هنال ةموصإلل همم نوكمالبكن سحا
 1 حاتمملا نةرك د ناو اذهو حاتفملا زءىوجرعنعرثالادرو كل ذب وهريغىلا كلذ ضوفب لب هسفنب

 هأوق) كلدىلاري شام ىذاقلا ىلا ىضاقلا اكرخ قاب .وتراقالل ةيسخلاب هنارهاظلاناالاافقلطم

 ريغ هلرق) ءاضقلاب قاعتب اعف هلوق ىلع ىوتفل اةدنقلاودي زازبل انعرونلا ف (فسو وبا هنصقساو
 ق2 «ا.> | هنيقلتىن اكحف ساناةراهل دوش | ناكمءالوقب دقو رصد 5 هرال (ةمّتلا عضوم

 || | نويوهتب هتلولحو هليفكتو عرغل صا خثاكر لا ل_عنواعتلا بان نم ناكسف هلم ةمهتالو
 ||| هنالالا فاعف ةعزعلاو ءاضقلا ىلوتامدعب هما| عجر ةصخر عونا ذهو هيلع قحلا تومثلمق هلاسغشا
 هل اراض الرضا ىأ لج رلالاسراوه مرغلا صاخخلاك هلوقو ىايز ة مت حون نءواخال
 دهشو ةنامسج كس هملع عدملاو ةثامسوافلأ ىعدملا عدا ناك ةمهتأ|عضومقامأو ةيانعلا ناك

 قةوو كدر انعدههاثلادافتساو هتامسلا نمهأرنأ هنا زه<لاقن ا ىذا_ةلاوفلالا,نادغاشلا

 هباوص قافتال اب زوج هلوق نمةيلاليترشلا قامو قاغتالابزوحال اذهف ىذاقلا قفواك هنداهشىف
 ه.فةمهتالاهف فسووأ هنو هلوق ىلع ةلوقلاردص دار نانءّتاذكو ةيانعلا قاكزوكال
 ال.ثءاذهن اكولاضب أو ةرانعلا ام لبلدي اةنام-# وافلأ ىعدب نال ههةمحتهفامامألاقيف

 ةممتهمضام لش هنا ىلع تلد قافتالا ىوعدف فسو: أل و3 ىلعارصاق زاوحلا ناكل همف ةمهتالا م
 ممحصاارهو درعملا ىل_عةيناخلاىقو دب زازبلا نعرحت مصالاوهو ىدملا لعرض اةرحا (ةه)
 مهول اءاضقلا لون امددد هيلا عجر ةصخر عوناذهو هلوك نم ىلبإلا رع ىسنام لابقي تا قيقا
 0 1 ملا 2 اعد حنه وقع ن حولا 4 ا

 نا



 ا” ) كرمال ىلع)

 تدي ب: تتششساا ل ل ببب خه ااا

 ىلاولا : نه” ىف سو.ح اما ىذاتتلا نيه ىف ىأ (نيسودحمالاحقرطظنو هلوق) ىوج ةيلحلاوةيلاسحلا

 الحرالاد .ةىقدحأ تدب الو مقاطأ الاو هيدابد اهمزل نغم اوحا ف رظن لاهئانوأ مامالا ىلعف

 لوز عملا لوقامأو (مللاق<رقأ نذهلوق) 0 لاملاتدب : لام هل ننال نمةقفنو مديان ولطم

 ل ةداهشواناعرلان مدا أون تلا لزعلا,هنال لمقب الو

 ك0 ءقي هنادحلا ىراقّج | نك ارم وايت لبقتل العا عمد مثول هن ادمف» اذهو

 ىلز كسب : ىلع ف ىل 1 امال ةلورقم ريغدرغ

 رهن مواقتلل عطقي الىأ القتس لاق نا اول .فكب هقلطاو هدي ىلوملا عطقاببتررقا ةقرس بدد تسح

 ةنيبلا,ت ولا ناك ءاوس عقلا طرعش هنم قورسملابا طنادود |ىفقسألر طا ةيقو ىو هعشو

 زد أ اهريغوأ هتلحم ىف ءادنلا ناك ءاوس (اقتلطمىدانهلوق) : كانهحراش 6 اذكر ارقالاوا

 وهو سومة لع اود.ق نمحر الا نمدريغ نكس فنصملا درسقت مدعن م قالطالا اذنه حراشلا
 هلو5 باوج (اسبف هلوت) ىلوالاوهوامانا اروغلاكهر مشو ىن» ءااورا .ع(مون لكىدانن :: هلوذ) ىوجرهاظل

 نيرو ةلمسملاو تك هني هغ بح ىتال قرغفلاو (هةلطأو هسفن ,اليفكهنما هلوق) ىو +رسذح نق

 لاملا ىقمهقروظ ةثرولا نا هدنع ةيمقل | اددارأ اذا ل.ؤ: تح ةئرولا ن مدخؤب الث محد رثلا| ةمسمق

 هذه قو ىةعللا ضراعنالف موهومكلذ نالم_هريغثراو هل نو , نا لا ةحال ل فكتلا ىلاون الف

 "0 ىليز هقالدتروظ « ح4 اعل مهفر هاظط قد الا .هسحال ىذاقلاةلّدسملا

 ُّئ أ( :ادولا ف لعوهلوق) رن هقلطاد-ارض<ملناف ارهش هم .-ىدانيفرأ اعو طاتح ناس>و

 نم لص: ام ىو هلعع.ج (فقولا تالغو هلوق) ىوج ءانمالا ىديأ فلو رعملااهعضوىتل |عئادولا

 تبث هنال (حلادءلاوذرقيناالا هلوق) رهندنلاىذرارقاىا (را ارقاوأ هلوق) ىوج فاقوالاعد و

 ديلا بحاصأدياثاالادا ارق لمقم هدب دن ًاكراصفهد.ك عدوا اديو ىذاسقلا عدوم هنا :رارقا
 هتمذ ا نمد :ولوالاهلر ةملا ىلا ل هنو هريغل هنرق هةر ىذاقلاو هلا ىذاقل امماستد رقا متدرب !رارقالا

 لاو !هريخأ هيرقأ امدلعت ه. ]| هيس هيأ . رقي نااما هحو | ةعب را ىلع ةلّمسملاو ىف“ ل اهرارقايىضاقتل

 نابرقأ أ هنال فام الدرا ارد ل ةرالقدريغ !هيرقي مث هملاهطسلو زعملان ابر ةن وادأن ركن تك

 رهن كناللبل ذا | نابرقبناعدا الل فضاتلاذ, دنا اكراصدملاهلسىضؤاقلا

 تسطذك هل شةل ةلارمدتس و ه.قفلاو يةملاو ناطلسلااذكو(دحمملا قف ىذقب و هلوق) ى اءز رهاظ كش
 تملا ىلء:الصلاةهار ,كحيالعتن هزت 42 |بانوق مدقت اا ف لاةعاذه ىو! لاق ةمناخ سردمو

 رات 2و 4 ذاق قوعدلات اكول هدشان لسربو ا ضئاسدل ! رص و دعما ىقنينعالتلا نيب كح مالسلا

 ناطلسلا,رمأ مث قد ىظقاذاىذاقلا نان ءةصالخما امو رخاربزعت الو اد_-دو١ذاىف برضالو
 ارحأ هياع بجواز احول هنال فان: سالازاوج مدعل ىأ ىو | هم اع عمال ءازعلا . نمرصتع ؟قفانئتسالاب

 ديعلا فسووبا ىلصاملاو ةءجاو ةيصعع سدل اف مامالاةعاط نالا.جاو هريصت زئامتاهرعأ نال مامالا
 1 وقر اذ عش طخ اذكى سودانأ د شرلا نو راسهرح الهنا ١١ قسجوىلو الاف عسر سانعزباىأرب

 ولو هنلا تدر ءاح نافل املا تدب قاسوعضو هناكمداعب وا هةؤرعم مدع )اهدر رذعتولف )حا اهيدهدربو

 مامالاو ءكارتحالل ى ذاقل ايدرلا د نقتو هي داك هر اعتسالاو ضار ةيسالاو اهنمذ لثمداطع|اهذربىذأت

 ىو طظءاولا همناخرا ل! ىفداز ةرناذلا ىفامكح ةصاخلا ىوعدأاةناحاو ةيدقا لوقا م4فزوكق ى ءملاو

 ادار 0 هيل ذال و5 مامالل سل هنادمفناذهو هأو انادهنامالسلا هيلع هّتايصوصخت نم ةيناغراتتلا

 ةعبطل ن ناهد قاس مرا ىأ (هسرق نمل رح و ربن عماجلا ماما ةيناخلا مالك ىنمامالاب

 / كم اعدنال(دجصملا ف سات ىاهلوق) ى ممتارردلف تايوتكملا اًةالصا تين, امتادجاسملا نادومسلا ىف

/ 
 نا - هلهأ عاجولو ةجاحوا عو جوا بضغوا» باتا ناو ل ارا شامر هو كالو لا طسو قادحسم

 ا 0 ل ددشروا دوار لالا ىذتبالثكو نسم» :.الادحاعفادي وهو ىضقيالو هنع فك

0 75 0 
 ا



 (نيدلا تف نسنلاثلاءزجلا) . 00

 ا اسرتك فو نرتاح ا كيب 5( ىقالطشقلان 10 دعب ىف ودا 1 1 ْ

 ْ ااذك لضفت لعفأ هنا ىلع ءارلاو لادلا مه (ردقأ هلوق) سوه علا |. ءازدش ماعرسكلاب ةحاسو ا
 ا (ايضات كد ىاكو هلوق) عراضملا ةغبص لع نوكم ن المت لااا عوعلل هنالك ةلاأ مش هطرض
 !| هلق ؛هماطن الو هناس اب (هلاسإ الوهلوق) نورا نملاح ايضاقو اهرب فرظلاو ناك مسا ءاسلا ْ

 آر :ودعالاكوهدّدسر كلم هيلعل ازنهيلع :ريجأ ن مول ا ا نيا طف
 تن اكو اضقلا هما ءنمعت اذاالا لوالد ءاوتلاتلاط ةصالخلا ىف لاقاذملو هم ارتلاروخال ناطلا ا

 هلوةورهنو ليز ة ضجر لوالا ىىذاقلا نملزعل نا ىّداوا هل ةطو رشم فقولا ىلع هس ءلوتلا ا
 ١ فيفي لوعفلل ىندملاة مص لع هسفن ىلا لكحو ءاوقو ر رد ب اوصال هقفوبو دشرلا مهاد :اوددسا ١ ع 1 1 0

 ل نوكلد داوصل اىلادشرمريغالو ذذع ناك سفن ىلاهرماضوف ن مواهيلاهرمأ ضوف ىأ فاكلا مان كك 1

 ةءلوو صاصتخا قرهالظ (متاناطلس !| نم هيجل داع روك ةلوكأ ىرع نعانح يش ءو تلانةرامأ 1 0 ب

 تومدعد اناطاس اوأو ولام ىف الذ مد لع ءاضقلادح او ةملون ىلعة داب لهأ ع رمح اول جد ناش !انءاضقلا ّك ا ار

 طارفالا قرط طسوتملاوه لءقو هعضومْئث عضاول اوه (لداعل 8 ةيزازملا ع نعرج مهئاطا ١ بن 1 4 1/1

 ةيواعمن مهودلقتةرامعلا نال (رئاحناو هلو3) ركنآسنالاتالكتاهمأ نيب عماجلا لبقو طب رفتلاو أ نور ب 0 0
 ا ءاضقلا نمهنكمال ناكاذاالا جاستن ردا كيلا اال ذقمو عشب قحلانأك لعةنون أ 64 ا 1
 1 ! اوه واعمروحيم رصت اذهو مغ )اى لاقى هردشلم اكاد لقت هلع مرحف قحاب ا "اهم بنور دل
 ا 00 ن 5

 اا اذ_هناطا )لاق نماولاق ي>لداعل اناطاسل اد> والنامزلا اذه ىو ىنرعل الاقرههتضقأىفال ا ا 0

 نيلسملا ىلءرفاكلا ةنطاس ةعص ىف ب رص( لا ار ارذاكن اك هاوس هلوق) رفكي ل داعتن:أوا تلدعنامزلا ١ تاونرإب لج تا

 ًااضرأ ل زعلا مص ةيلوتلا تعصاذاو ناطلسلا 1 َن 3006 ل
 ش | بلغ نيلسملادالب ضعب ىفايهنمداتلاز وص نءالو ناطلس نكد :ملاذاو ردملا ىفلاقهفلاضام فل او ل د
 أ لامىعمهدنعنيلسملااو رقاو ةشنحادالد واةءس ذل ون "الا ةيطر ةكحن درخملادالب قرافكلامهمأع ْ يبا م 2

 2-3 11 اطل وباب ءلاو هنواعس مهتمدسحاو ىلءاوق ةفش نام ماعم مهنمدخوي تا كير 7
 ىلواذاف (ىتلالهأ نموهلوق) هنلاسفنلانئمطتىذلاوه اذهوررنلا ف لاقةعجملامه.ىنصنامامأ' ل 31

 | الة. |و.ةلادي دق ىلا لدعلا ىله أ ىذاق باتا مبما ءانرهظمث لدعلاىذاقلزعوام ا اغبلاناطلسأأ 3 07 د ناي وال

 لدعلاىضاقيلاهزاضق عفراذاو عصابغابىلو ولدعلاىذاقلزءاذانلزع لاةعصدوعت ةيلوتلاةفح كل يب امس 46
 و4: .

 بابرخآ ةيادملا حرش ىف ىيعلالاقو رهن ىانلا مز هيوهذفتبا 537 ةو قسافهنأ هتباغنال 5 لاعب تاور

 نم معهم تي تل وءاضقلاود. ءلقت حصبق اناا سريصد هطم است جاذا طاستمل !كح اندن عو ةأغم ||

 || لوقي لمعلا مزاتسالف نسون لاح مف شكسم 1! (هلا 3 ض اق ناوند هلأ -: هلوق) لداعلان اطاسلا

 : نيواودوحنريغصتلاو اوعجلافتدرا ذو افيفذءان ني واولا لوأ تاق ناود 0 اودلاو لوزعلا

 لهدا ىلطك ىلاعت هللا لاق كصلاوهو مالئ ادي دشنو مخاوي دلارسك, ل م« عجوهو (تالعسل
 كلم مسا لجملا طك دم الاريسفت ىفنيلالحلا ىف لاق .ىنرع هل مستو ىذاسقل نا !

 ل11 نكتار كلو ةنصلاردملاو أةةئازماللاو ةتومادتغ مدا[ فلل نات دل

 | ىأ تصلا لصتلا نا نم ىتعلا هب 0 ىسرتن ااهج بتكدلل ةءارق ىنو ىلع

 ردصملا ةفاضا نهىناثلالب واتلا لع لهل ىلا طلا هقاّض اق تلق ىش| قاتلا ل ؤاتلاو مه ةفصعلا ١

 1 نمىوبامو نيعصاضقملاةموصحخ هنف تنك امرضح ا (ْذ ااوهلوق) لغافاللزالا لعو لوف ا

 | نهرلاو عسلا هش بنك امك صلاو لهما اذكولوكتل اوأ ةند :ءلان كحل اوهزاكتناو هيلع ذملارارقا |
 ْ نسما (دئارجلا لاسعابتالءلوق) ردد ةلالثللن الو اكتمةقم .ئولاوةحئاو دار 6 ْ

1 3 
 اهفوتلا هلوق) رهن ةرواسمل طئارخا ىلعن اوب دلا قال طاق (خلا طئارخ 2اوهوهلوق ( ره نرنذدو

١ 

 ب

 + م يضلل

 اجي“

 ميك اسلا



 ظ مع ايا هو ملكو كاردالا كلذ هلدجو هنا تح نملعلا هفدجو ىنعما كاردا هلدجو
 تلاقدقوْئ ثلا ىنعا سفنلا ل ارداىوس ةيهام علل سدل هنا اذه لصاحتلق ةشحناوذهنم علاه

 عنع ور ودللا مزأب هريغب فرعوأ هيف رعت معلاريغ نال هفبرعتزاوج ملل ىزارلاو ىلازغلا مرنمةفئاطأ

 ل.هلكارداريغل |ءكالذ نا ههح ن نعال هريغ ىلع هفقونو هلك ار داهناث بح ٠ نمهلعلعلاريغفتوتةهجنان ١

 أأ وظف همالعاو مع اا ا نالت ا ياجعل ةهجنمأ|

 لوقنانالهسفنبئذأ ا|هفيرعت موزل فب رعت | فن الا ال مولعملا قدّدعتلاو دّدعَمم ريغ || نارّرعتاع ٍ

 ابملع لدي دود غاو لص“ ]ايدو دنا ءازسأ ىلع لدي دحلاو ليصفتلاو لمجال ايدو دحلاو دحلا نيد قرفلا

 قادم تاكا ولا اردد تلا طن ادوهال ذبوه (دامت>الاو هلوق) اننهش لاجل ا ١

 ضوصتلا نوتعن اولا نال لاح نوكيناكلذ ىف ةصخ لاو ةعزعا هو ةنسلاو باكسلا |
 [ههلعتدارملاواهقرطن ةئسلاو همناعم باكل »ب تادابت الاء علارثك ا ىلافو ماكح الااهب قلعتتىتلا

 [طام دتساو ةمعرمشلا ماكحالا حبا اع | لاو عا جالا هق رمز امرتم ماكسس الا هي هي ىقاعَس 0 ا

 نااذ ذه عم طرخشم َّ فو معا "را قس ىذا عورفلا ةسفرعم طرجدشدالو انهتلدأ نع

 طوسملا وح نم ل.“ ةوام هريغو ىذا“ لاو هقىنح ىف ل !ادابتحا ىلعةم .ذءلاعو رغاابافراع نر

 امفرعت ا كنان ا ه عملي الز .فودا مالا ]هان موهف نيم ةتملاب هذموأ

 زرع ىلءءرذعتل (ةيواوالا طرش هلوق) ىن.عارلعىدن ” ماكح الا نماريثك نال سان لا تاداعإ

 دلاملا هيدارملا ليقو ىتاعلا لها ايدارملا ن اورهأظ (هريغ ىودفب لمعت وهأوق) ردهنعنمزلاواحخ

 ىلءرد.ةبال نمو ههريغ ىوتف ىلا جاتا ذا همسانبال ليلدلا ناريغدي وأوالا طرمشد امتحال العجل يلدم ١

 ماعلا رماه 00 لا نيا ىرح ليقل | كلذ ىلعو هقفل !ىتكح نمل ”اسلاذخأ |
 فرع ناو ةسق.شدلا لئاسملاو ثداو ا ضعب نسحب هلقأو مهفلاو للا لهأت نمددال لب ضحملا |

 هل د تح وءاضقللنمعت اذاملاعلام 0 هوه كلل د ىلع ءلدب و بهذا 25 نم ماك> الا ل. صحت قد ر 5

 راهخلا قدم ةدصوني قا قلادأ حاجا راكناوزشف رات هكرتاذاو هلومق

 لاق معن 0 نأوت مدنا لهاحدج و ناو مثأ لقب 0 لوهريغد-ونملاذاهنال هنم#ث نم عن عال لهاجمتادوج و نأ

 نسج الز هاتان لعل ديو هور دانا فاق هأع اوةناندلاب يف فلا ناعالا ف ىزازما

 نيد,تجا لاوقأ ظفص نمامأو دوما نعمل او مالا دن ءود( لا ٍيفملاو هلوق ١ حمااضيأ ىوتفلا,ءاضقلا ٍْ
 ذدحالا ىذا ن1 ىتفملا(م س8: ) خشلان ةل| ءردىعاامذ امكل لقت ل ىوتفي تسل هاوّتؤو تفك سدلف 00

 ربونتدابز نب ساو رفز لو دع ممفسو فلو مثقالطالا ىل ءةسفينح أ لوقب

 ديلقتل اهركبو هلود) طءضالو الاو ل ردا اةوةرانتءاىو احلا مت ون-سحلالوق. ٌثربنلاةرامعو :

 هنمودولاو جايمح+ ةءايملئاودر انهما نار م لو رهن م رك ةهارك (غا:
 ره وودلقت نيعبات لاو ةرادجل اراك نال( هركم الهنمأ ناوهلوق) اه ءخ- صوم ن ,م ف اخ نه ىلاعت هلوق ا

 | ناكو نيكسريغ مذا غاكفءاضقلاب لتبانمماللاوةالصلا هيلعهلوقل (حمامركل -ةوداوق) [
 كنون ن نماوس أءاضقل ابلْغتْشا اذاتةوبنل اهل جرت ةن سنية سةدابعلل سفن غرف نم ل. ئارسا فيفا

 لد : صراعت الاذه ىلعو ىلي زنيطسملا قوةحمةنايص هيلع سجو نيعت ناو هطقسم هنا ىلع ل لداذهف |

 ا ميزاغاكفءاضقلابىتبا نسم لا هيلع هل وق نمدروامو تاداسعلا لضفاءاضقل نان م ق.سسأم :

 ةكلهمىأ ةطقمهلوقو هلع نيعتاذاام ىلع تادابعلا لضف!ءاضقلا نان قيام لك ثددحلا

 اهو رك دره دنع لف ألا باقلا سرتو ناك نإ نيع طرت نوكمدت وكب ا اك لصانلاو
 ةمععملا مفيوه (ىعشلاك هلوق) ىنمنارع اك احا صو كلذ هنظ ىلع لغن امارسو لظلا فوت دنع

 لد هس 1 الت راو رعد نادهه نم نإ ل دش ىلأ هم كدب لدن ١ ا

 2 وب



 جتفلا ىناذك ااستحادلق ىذلاكقءاعفشلا ةدساوبدلق ىذلاامأو ةرامالاو ءاضقلادءلقت ىل_عةوشرا اره 57

 (نمعملا تش نم كلا ا را ْ 3

 ذلاءاهصع كلذ. لءاذا هناوعأ اذكو هلهيدا مش لقتال نهوهدلو ةوثرو هتوشر نمد قرفال
 ااهنالك

 طرش ه.طعب امةوشرلاو هو فورا بري ثك اهريغب نوكيدق قهنقلاقالاو ىضاقلاهب قف اممظعم

 ررضلل اهفد ناطلطلا د .رماىوسنل املا فعخا ثلا نييماحلا نم مارس ل ذكو دو كهل ىن ناىفانلا
 هعفانمريصتق نيموبواليالاىل اموهدرحأتس نااهلحءل حو عفادلا الذ مث "الا ىلع مار وهو عفنللابلجو أ
 هلامواهسف ىل_عفوخما عفدل عفدرام دارنا ىنالغلار مالا ف ناطاسلا ىلا باهذل اى هلهتسا مث ةكوام
 أرهتىاتنلال اوما ىفةعناصاازوتو رعاشلاذ رام مسقلا اذه نمو ذخ "الا ىلع مارح عفا د1 لالح

 او لاق ةيناخلا نرحب مصل اوهو ل ىوسامدعبهاطعأو ةوشرل ارك ليلو درهاىوس ن !هتمسلطولو
 أرهنلا ىف همقعتو محال لزعناو لحنا ىئش و هلذيلحلهلاعالا لولو ءاضقلا هءاعنيعتولام 5
 ١ ناطسلل فلا ىفلاقعونمخ هلزع ةعص مدعام اوهدرب فئصملاق الط اوهتملوت هد قرهاظاذههلوق

 |ةلاحماهذهىف هلزعل حال هنا ل.ةول منلزعلاهغلس ىتح لزعتيالو ةمسرالبو ةمبربىضاقلا لزرع نا

 | هيلعنيعت نمل زعةعحقاضن سيل متفلا ىفامنان ىوملا ديلا هيفرظتو لدعلا ىدولاك دعمبمل
 | ىهتنا قرافلا عم سام لدعلا ىدولا ىلعهسامقو ءاضقلا هملعنمعتب ل نم ىلع هلجزاوحم ءاضقلا

 ا ةياردلا قام هبفانسالواهريغو لوصفلا فاذكهلزعن اطال لعب ىأ (لزعلا قهتسيو هلوق)
 نسحب جاو لكذا ب وجولا قانمالن .سحلا ناةافانملامدعهجو و رهن لمأت نمل هلزع نسحب هنا نه
 |ددةفرصلا قلاقاذو بو>ولا مدع نسب ريمعتلا نمردابتملانا هبفو ىوجامحاو نسح لكس دلو
 فالخلاناتلق ناف (خلا اوعجأ هلوق) ىبتنا*ادتباهتملون ىف لتحت (ك قاةكسالا ىنءمىف فلدخا
 مالك مرهاظااوهوهريغو همف ىثترا اعف طفي هنااهدحأ ل اوقاةثالثيلتسلأ فاو كددغفروبشم تدان
 ذدغسسال ث ل الاو ىددخر سلا: .راتةاوءاوساعف دقن وهف هننال ىناملاو ىودزيلار اتت اوهو فذصملا

 هيف ىثترا اعف ذوفنلامدعن|ناهربلا نعةيلالينرشلا ف لن تاق عاجلا ىداف.كفاممف
 3 هاوق)اضأ كلذ ىلاريشي امىواديسلا ط2تدحو وهفلاامريش مله دنع راد اوه ناك امل

 نيلسملاروءانمهنال (الل.قوهلوق) ىنيعأطخلا ىلاةسنلا نءارذحدبتصمنال (ايتفمن وكمنا

 لاقرهت هحرمثو عسجلا ىف هرمز و ىنمع نيرخأتملا نمريثكمراتحخا ىذلاوهو تانابدلا ىف لوم قمري هربخو
 |سوتالاءاتفا مصدق اقطانالواركذالو اوحنوكمن ا طرتش الو هلةقعو ىتفملا مالسا طارتشا ىف فالخالو
 | لثو هتراشاب لمعي ن ازاحمن ىأ هسأر كرف اذهزوحأ هل لبق نا قطانلا لب هتراشا تمهف ثمح
 |فنأنالو ىتسالو عجرأطخأ اذاو هئثطخ نمرثك اهناود ناك اذاللاق ىتفب نا لجرال ل<ىتمدت

 م 9 , ريح

,6 6 7 

 هجم 1

 |ىتفين اوضاقنل سأ, الدي ريوظلا نعر هلا فو ةصوصخع ةغص موزللةراسثالاب ىنتكبالءاضقلا فول
 كارداامةوقرير تلا فاك لقعلا(هلقعو هلوق) هبلا مصومخاجف نيه ادحأ ىتفيالو هيلا مصاخت1 نم
 [ةلعهلاو تافلالا ةرثكوهتمح لوط هتامالع نمو قجحالاوهو لةعلا صق انىلونالف سفنلل تايلكلا
 |تكلاع مالسلا هلع ىسعلاقو توملاالاءادلا اذ ءاودالو الاقامة اوعىف رطتسال ثدح رومالا ىف
 اةلوت<سيلارو<مناكنان (هحالصو هلوق) رهن أرمد لف قمحالا تحناعوامهتأريأف صربالاو هك الا
 | هناوا ةنسال فدارمرثالا ل هفلتدخا (حا تيئاعىاهلوق) ريغلاخلاةقيرطلا ميقتسمةبير بحاص الو
 | نامملافطع نم نوكيىناثلا ىلع و ريسفتلا فطع نم نو. لوالا ىلعف نيعباتلاو ةراهكلا نع تدئام
 | نمىنعي (هنباعبرمأدنع هلوق) ىنيعلا ىرح يناثلا ىلعو ىوج حراشلاعبنص نم رهاظل اوه لوالاو

 | هلعأ ثلا تلع نم لهجلاض هن ةسفرعملا ىنعجةغللءلا نارءا (ملا صاخرل مساهلوت) رمت لسم
 نملكذائنثلا ىنعل سفنلا كاردا علا ىديرتاملاروصنموبأ عشلا هركذامحالطصالا فو هتفرع

1 

 هلدجو



 0 (نكح مالم ىلع) يرام يق

 تاداسعلا ل ضفأءاضقلاورهتاهعطةءاعابهقعأ تعب امملاو وبدلا ىقعقت تاغزانملارثك ناكأسملا
 لهأ نب فالحالب ضرف مظعالا مامالا سصنو ضرف ىضاققلا بصن عئادملا ىنو ىلي زر ىنلكرمأ هنو

 في رت نمهركذامةياهثلل ازغ .(ماةياسلا فو هلوق) .ةيلالمن رش كلذ ىلعةباصعلا عاجال قحلا

 (2آتاموصخلا لصف هلوق) ةعدرمث مازلالا نعو هلوق نم هلق هكذا لا دنس نوكلاعرمش ءاضقلا

 ناساودارأ لاقي نا نك و ىوعدل !بقعهداربا تش ناكذئنح د كلا“ اضقلايدارملا نا قي رص
 في رعت قحراشلاهركذام متر عالق كف نا مرحالف هدنع ىوعدلا مصتل كلا ىأءاضقلل ملصن ند

 نعردص مزاملوقوه لاسقب ناىلوالاو ىنرعلا لاق اي زلا هءلع ىرح يالا ىلا ءازعو اعرش ءاصقلا
 مدقتدعن ن وكت نا ما ةض طرشو اضيأ مح هلعف نالعماس دل هنأب روهثلا ىفه.قعتو ةماعيالو
 در زازيلا نعرح فيهن وعم داوسلا اضل ارمصملا هل طرتش الو مضخ ىلع رصخ نمده#ت ىوعد

 هتبالو ف نكي ناوراقعلا فاذكو راقعلاريغف ىضاقلادلب نم نامعادتملا نوكي نا طرتسش الولاق

 رصنلاو مهحلاوةب رحاو مالسالاو خغولبلاو لقعلا اسما ىف طرتشب واهريخو ةصالخلا ىفاكريمصلا لع
 ةروك دلال ةنازخلا ىناكاسقف ىوعدلا عام نود كلل لوم نوكي ناو فذ ةلادح نعةمال لاو قطنلاو
 ىصلا دلقاذاورهت هتئلوتزاوحمصالاف تاوصالا نمىوقلاعممىذلا شرطالاامأو داسوتجالاو
 انفو سانحالا فكمئاضق ىلعهناقدسل قتلا دعت ملسأا ذارفاكلا ف الخ قتلا ف [[هرىذق.الكردأف

 دعب ىذةفءاضقلاب م دمعل ن ذوو مصنال هسفنب كحولو عصي تصنف ىضاقلا بصتبهدنع ناطاسلارهأ
 همف ل دتالا ذك ةرا.ءاضق اناس ان اطلسلاد15اذاورح قتعمم قرلا ىفةداومثلا لمتول كز اح قةعام
 د.حاو لكنال ) داهشلا لهأ هلهأهِ ود) ى :رعصلا نع ةيلالببرعثمر ونمو هعمر ف تتك.ملامىرقلا

 لص نمو مصخملا مزاب هك ماحلاو مص ناك اسحلا مزلي هتداهش ده شل ايغلا ىلع ةيالولا هب تدثتاههنم
 هداهشال ملص ال نم ءاضقال كذا اءلاكس كعنسال هناالا ادرطمن اكن او اذهو ىان زامضأف مصادهاش

 ريغهودع لع.ءاضق نأب ريونلا فح رص ن كلر هم مح ؤاضقو ل.قتالو دعلاةدانهشنا ىرتالا

 ةعجاتمتالىلو لتقو حرخ وفدقوحمب ةوادعلاتدشامامثلاعلادعنءا ىفأدن وه-راشلاف م

 حرش نءرد لب رشو ىدو وهمذ لكواعت ليكوةداوهشك ةهحاخملاهبفتعقو سعف ةداهشلا عن هجن
 دربوةيدعسلا ىئاوحا ىف اذك نيلسملا ىلعاهئاداىأ (ةداهمشلا لهأ هلوق) ىلالءرشلل ةمناهولا
 ةادلا اوانذش لاق ميكا ىف قازلا نع رد ةمذلا لهأ ند مهلءاضقلادملقت نزوح رفاكلا ن اهيلع

 ىذلا ةلون عنم ناد: سالو ةزئاحة مذلا ل-ها نفنيءازقلا ىلعرفاكللا ةملوت نا ىهو ةةداحناوج هم

 ىذاقلا نا ىنعم ىلءاهئادال ىأ (ةداهشلل لهاوه اك هلوق) عجرب ملف ءاوشق نعع جزيل هيندقو هلثم ىلع

 هتداوعث لو.ق بح هناقدغو رموهاحاذ قساسفلا ناك اذاام فسوب ورأ ىثتساو مثأو غن هيداهشد ىذدول

 ازودعال هلوق) اهرتنب قرغي ناالاكل ذكناك ثحءاضقلا هتسلوتباضد أ أ الف هلعو ةيزازملا فاذك

 لوقأر هلا ف لاق نامزلا|اذهىفاصو صخ هن ىتفي ناقش و ىنمعلا لاق ىواعطلاهراتخاو: ( قسافلاءاضق
 ىاك مص الاوه فنصملا هيلع ىرحام ناك اذهلف ننام رز قا _صوصع ءاضقلا تايد سفالا ذه ربةءاول

 هتلادعدةءادلقمانال (قسفلا,لزعنب هلوق) ىسبتنا لب واقالا مما هناةيدامدعلا فو ةاتالخلا
 ردح نوذأملا قدأولجارعملا ىف رمطت هلوعاقملا نم لهساءادستبالا هنق ناك امهاذهؤاهتوداضار ناك مف
 فالخالب ةمامالاعنءال ق غلا نالءاضقلايدبق لهساءاقملا نا نمروتشاام سكع مد ىد الل نذاولو

 ةاغلاو رهقلا ىلع ةيت.ع ةنظل كلاود :رامالا نايالإ هم عقلا نع ردلاف هلة هورعبلا ناذكو هيل زعانالو

 رينلا فاك ق ليالى أ (دلقي ناىتش الهلوق) ىبتن |ىضاقلاكىلاولا ةيناخما ىوعد لوا قنكللأق
 .ىش ةلكن ا حاتفملا نع لقنو قيليالامم ق.اءال. هريسفتو لاقءدلقتز وحال ىاهلوقب ىوجلا هرسفو
 هدعب واءاضقلا لبق (ةوش رااذخأب قسغف هلوق) ىنوتنا حملا قوفو حاولا نوداعف لهتتست
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 وهو ىلصالار كسل لعلا ىلع معلا عم بلاطلل لوةلافا_ساةف هنوم ىناغاتخاولو (اسلفمتيوعوا هلوق) |

 أاذذ_هنمب قرفلابباوطدقواسض,أ هل لوقلاةهلبق لب لاتحمالاقوعاد الادعب تام لحل لاقولوةرسعلا | /“
 |تاف :رغلاو هع 'رولل لو ةلاقىتَعَل نإ رولا تلاقو ريققانامهدحا لاقف نالف ى«ءا رعفل ىدوداولام نم وأ فرست لاي

 اءانباذهودووشلابىأ (ماسالفاب ىضاقلا سنا هلوق) ره ركتم بلاطلااانتلئسمىفو عدمريقفلا وأ «ةنئلر © كرم ثمر م
 راصاذا ل-رلا سلفا لابقيهل لام ودح هعافترا مهول عدنالهدنعو امهدنع ه» سلفتلا نا ىللغأأ 0
 هلرهظ نيح هسالفأب ىف ىأ ىضاقلاهسلفو رقتف | ناكم لتس ةريناندو مها ازداذ ناك نادعي سلف اذأ هن 0 00

 هرامتيوجاطتوهوهزارفان ىقعدق عوج اسس نال لحما نمضدلوقإ) ؛ ةيلطلا ةيلطن عرهتملاتا] لي“ هسيوز ها:
 اهنال نيدل انازارقا سدلةلاوحلا لوقو لمعمل ةضلاوركلا لوق لوقلاو ركتموهوانيد هيلع عديةتاالا | يب 6 يناير

 | هيلاضواااضرعهاطعاو ا هسكعو رينانح ىدأف مهاردبهلاحاول هنالداداام نم لغي لو هنو دي توكمد-5 ْ 0 3
 | لدياقويزداط اولو ىدؤملارهةد مجرب هناق لقاننيدلا سنج ىلعدحاصاذاالاهب لامانع شت || 0 راي
 أركي وهو نيدلا هيلع عدي لاستمملانال (ليسل لوقلافهلوق) ةيزازبلا نع رهن دابجلا عجردانجلا| نكرر ف 4
 | ىلعامضق لين اداراو لاتحما باغولو ازاحمةلاكولا نه ملمتسي ةلاوحا ظفاو هتيم عمركتلل لوقلاو | "حن كهل كيم
 | ىعداوأو هلوق لمقب د لاقو هيب لقا الو هقدداال_ فسووبا لاق هض.قب هتلكو اًاالئاف هسلعل احنا | 5 رتل - لعق

 | تح لوق) رعاضإأ هل لوقلافثل  ليخلاركنأو هعب فالركو لسحلا ناك حاتم غهياخلانا لات للف ىب  تتو 8
 0 ىثهوتدقملا ةلاوعلل ناب اذهويلوأ زاوحلا,تناكفملستلا خر دقادنإل ,ةلاوحنا ْ 00 : 1

 0 حفدول ىح هلع ل اح ا ةمل طم ىل ىلا كياعال نا اهكحو صاخ نسدد وا ةنامأوا ةنوهذم نمعب ا 6 5 نيب :
 أردو رهن ةقلطملا فالخم هتومدعب لم ءامرغل ةوسا هيلع استحما ناعمبلاطلل هن ليحح ا ىلا كلذ | تلزم الجرس الاي
 | هنمأرببال ث بح بصغلاب ةديقمتناكاذاامفالخ هلوق, كالا ت شو (ئريتكلهناف هلوق) | كاتنإ رب /ةلوممب طلب يو

 |كيعلا هل نال لعلا عص هيلع لانها نملاتحااهمهو ولو ئربةندملابقدتساولو هعقلا هفلختهنال || ىو 0 هور. م 33
 أ قرقلاو نيعلاوا نيدلانمأرباولامفال_خئوشب هبلعلاتحلا ىلع عجرم نا لبصتلل سيلو كلعتاهلف | بلح ١

 | للامن يدىذقو هسفنل ةعب دولا ْك_بمأولوءاربالا ىف كل ذك الو ىنعمة شاب ندلا كلمهملع لاما ناأ| 5 خيو 2 :
 | ليحملا تاممت لاتحلاىلااهعفدف ل ىلا ضرمولو اناستسااعريتم نكمرلو هل هع دولا تناك ه سفن ىلام نم 2 2
 | هاضةف نيد. ودسقم تناكولو صص#ل اي هنس و لمح ا *امرغ ندد نو؟كتواشنش عدوملا نهال نويد هيلعو ّْ 56 0-0
 | مكراشيو صصخ اهامرغلانيب مستو و هيلع لاما نمذحيؤي و هذخأ م ىلاتدعلل لساهلاحص ةلئسلاودانا | رد رر -+طلا
 | فوخملا ددعهلام ضرقب نأ, قبر ظلارطخطوةس ضرتلاهيدافتسا (ضرق ىهو هلوق) رهن هيلع لاهم | د ا ل
 اقلطم ةهاركلا دقي ف دصملا قالطاو اعفنرج ضرق نع ىمجن مالسلا هملعدنال نمال | عضوم ىف هءلعدربل 2 ”ةوعجو مح نيرو

 | ىرغصلا قل يقلا اذهب مزجو رهتلا ف لاقهيس بالف ةطورشم ةعفنملا نكح :ملاذا لسقو ىباد نا لاق © فل 5 0 كفو
 ضيقأذا|ذكو طرشالب « رغلا ةردهلومقي سأب ال اسقف ةيزازملا فرص ىرح كلذ ىلعو اهربغوأأ عمر اشار 0

 | مهردلاوزاجالملق ناوز صملارينك نانزولا فج رارنو نودا ىضق اذااذكو طرعشالب لحب ضبقاس ةدوجا | كذا 1 0ع
 | هلوق) رهترهاظ فرعه ف نك,ملاذاطرشلا مدعدنع لامن ام هغصن ىناوفلتخاو قافتالاهدرن ةنامىفأ لأي 2 كارز 0 :
 |هطبض يل ثلا للاقو ىهتناءاتلا فو اهعتفب قو نمسلا خف روتلا فو ىنرعلا فاذك (خلا نيسلامضدأأ ل
 | ىرتناءاتلامضو نيسلا تفي رقلانى :زغلا هطمضو ءاتل ارسكو نعسلا فب ىناقتالا اذكو ملقلاب ىنانآلا]إ رك / 2

 | ىو+ فرع هلوق نمعسنلا ضعي ىالافالتاوصلاوهاذه (فوحوأ كعئنوهو هلوقؤانسسش | ندر : "نهرب طن يو
 اهذدح ه>ولاقهنال هلوقل هخوال(» .رمأ ماكحال هنالهلوق) |

 دق رهط: ل10 ف تتال ك0 0-2 ال كتل يع دن دانون 0101 لي 2922-2 41
 2 ود انيك ادرع ذي ابن بع مج جحا هج هارب هع سوج م ةمام |
 م7
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 سالف لوالا ىفالا فالخالب انه هلو ةل فلاغع نقاس || ةرضح طرتش ال هنأ ن م ةمناخاىلا ءى ست |

 ردق للا اضر نا نيملا ن نمذاةعونم ةفلاخما ىوهد هلوقانكشءدراذناو ىبتناماظتنا همالك ىف

 تح ظطالطالا قالؤا ناكل نوددملائربولاقول (ل.حملئربو هلود) ىببتناهروضح ىلع دئازإ
 اماو هلوةباذهىلا راش امر دقو ل اوال ا وللا نمدجو: ل لدحلا اضرطرتشلا

 نيعضوم قرهظت فاللاةرعو (ممافسو أد دعادم -هدلوق) ىو نودملاىأ ليغ ااضرأ

 لاحأ اذا نهارا نا فام !او عدن دهملاقو مصنال فسوبوبا لاق نيدلا نم لم .الاتحلأربأ اةاايفدعأا
 َّل وقو ىع كلذ هل سداد دذعو فسو ىأ دن ءنهرلادرتس نا نهار 1 ناكل رىلعنسدلا,ن.ترملا

 (ةيلاطملا ن مئربهلو5) ىوتفلاه- ءلعو ةسار اتم لان ءرونلا قوةيانعلا ىنإك ميمعلاوه فسوب ىأ

 ضب ركناور وتلا ىفلاق دربنا بجو نيدلا لقتناولودتربإ هدرف هسلعل اح أرباوأ لاستحمان ال ادبأ
 دل اوكلاريدعاةبساشتماماك ارك دل ؛ طقف همل اطملا لقي صن د نع لة: لل اقو فالخلا|اذهنيقق 2

 ١ رطن نيدلاو ة.لاطملاابب لولا لءجوأربااهمعن ىفو ىنعللارطت ةملاطملا اب لّوحْلا ل «+والجأت اهعذعن ىف
 رؤتالتلافكل اكةلاطملادابدز انو هو قثوتل ااهبدوصقللا نال (حتار ةردنعو هلوق) كة

 ةلاوحلا ىنعف ةيوغالا ىفاعملا قو ىلعتدثت ةيعرلا ماكح الا نااانلو ةملاطملا ن م ناك ام طوقسىف

 اضقولاكّسدلا لمحماهاضق اذا لومقلا ىلع لا ةهلاربجأ اس ئرب ول ل اقبال مضلااهانمملافكلاو لقتلا|
 هلوق) ىجاد زىوتلارهيلاةيلاطملادو ع لة هنال عربتمري-غللي .للاو عربشم ىنحالا لوقت انال ىنجالا ا

 يلا تب نعم نبا ساقلا رح نبال بيرقتلا فلاق ىنمعلا هركداذكت نعم نب مساقتل الاقديو ( لمار رمدال

 اعلا نال ضاق هه“ :ىضاقلاهّللادمءورأ وكلا دوعسم نيهلنادمع نسا لمعلا نوكيت

 دعب :ةفوكلا,ءاضقلا ىلو فوكل ا ىلذهلادوعسم نها دع نب نجرلادمعنب نعم نيم ماسقلا هنأ ةبطق

 قالدنالج .ر ناك نيعمن ىيلاةىلةراسمم :ارفن قةفشو اهل لاق ن هدا هع درش

 ةئس نامهقعل نامل سانل اىوراناك متاحف دأ لعاينشمةس رعلاو هلا

 ةءاريلاب تاي زل حرص (حلاعجرب لو هلوق) انش * طذ |ذأك ننسلا باهت اهل ىور ةثامو نيعسو سن

 هدارح (ىوتلاالاهلوق) لد.لابلجر ىل_ءءالوم بتاكحللا لاحااذااسعف دقعلادر عود سقم ا ف

 عئادملا ىفللاقا ذو لحما ىلع هنيدب عوجرلالاتلل نافثلاو هتف اذااماة.ةائ ةلاوحما تناكاذا
 أ رعب ضةةنلابو ضقنلا ناكلعلااتحلاو لس ل اودي زازملا قو ىوتلا راهطتت ىهتش ايكحنا
 اضرأ هلاحا مثل بقو هقح عم وأ ف !انلحر لعلاطل ةنويدلا لامااذامأريخذلا فو ىهتناهيلع
 ةيناخلاىوأت هلا ىق هل مورحب ىسهتنالوالا ربو لواللاضةنىناثلاراص لور آ | ىلع هقح عيه

 طاقساهداوص (هماعلاتحا ىلعىتاذاف هلوق) حابصملا نءرهن كالخادعدقو ىدحلا نازو ىوتلاو
 هدوعة + .فكىفاتخاو ةيقاعلا ةمالساط طرمث»ةد.قم هنءارب نا ىلارعش (نيدلاداعهلوق) ىوجهءلع

 كإهاذا عبماك جفن ل.قواببعسبملاددجواذا ىرتشملاك لات ااهضطسفي ىاةلاوحلا مسفت لبقف
 دنع عفارعل ىلا جات لهلاستحملا سف نارالو مسفنتال دو | ىفو ئسفمت توملا ف لمقو ض هلال

 لسحلاةمذنال (ماىفاشلا ل اقو هلو3) رم جات هنا امبعدجو اذاىرتشملاب همشتلارهاظو ىوماقلا

 اذاهملعلا: لاق هنع هللا ىضر نامع ل وةانلودب دج بس الا نيدل ادوعب ال_ف هةلطموءارب تريد

 متذلانالىوحولا رحال ةقح ىلا ودولا هعرسش نمدوصقملا ن الو ل. ل اةمذىلانسدلادوعب ,اسافمتام

 للحا ىلع كلذ لاا ىعداولو ام ىليز حوجرلا بحي هناوذ دنعف هيف 9 فادزتالا

 ةيزازبلا فا ذكهملعدوومشملا ةدنغل هاوعد عن ”1كلذ نيمو دلو اهدج هنادملع لاسم ا ةسغف

 نيريعضلا عجرمو اند لاقرهملا ىفا ذك طمحملا فاك نأ هنري رع ن نم هيل د عرب هناف ليغ اهقدصاذاالا ا

 انتا ذك د.قملا قولو ىل 0 (بلاطلل ىادلوق) ىبتتا هيلع لاناوهودحاو تفايوضصيفا



 ْش (نيعملا ند نمثلاثلاءزجنا) 7

 ْ ناىضتقي دلال نب افدغي رعت نكل لحما اضرارتعص ىف طرت مهنا لارتحالا ىنععف:صملا|
 |اقلاواولا تاق (لودحم للعافلا فلان اريدقتو هلوق) ىوج ةلاحالا ىنعع همالك يف ةلارحتا نوما
 | ضوعو ةملكلا ندع ىه ىتلاواولان ع ةيلقثملا فلالا ةلاحالانمفؤحماو اسهابقامحاتفناواكرعتلا
 | لصالا فا كرختل ةملكلاءافوهىذأ ااهلبق جيلا نك ابنلا ىلاابتكرح لقندع تفذح اس. اوءأسملا اهتعأ
 انش هيلع لاحم فةلسلااغاو اتلاف( هلا مذهل ةحاحالهلوق) انش ن'الااها.قامحاتغناوأ

 | نيدلا لقت اهمف سلذاةعب دولا مهاردلاب عصن أسما نمو رك دمسامهيلءدرب (ملانيدلالةث ىه هلوق

 أ ةلاكو سعب دولانتلاو نأ, بحاو صاخع ةسهقلاو نمعلاد رت جاولا نان لولا ىلع بصغلا اذ كجو
 |اهيف لقنالو ةحبعتا هتاف لهل نذارب_هب ةلاوحلا تعقو ولاماضأ هيل درب و ةيلالبن رشا فاك ةدقيقح
 | هنأب عقلا فهد رو ئد لمحل ىلع كازذا قسال ىتح هيلع لاجل ءادادعب قت لقنلا ىنعمنأب بيجأو

 ةهص“ء

 قس هنعليفكلاىَدأ اذاهنالاضب ألقتابف هذعلوفكملا نذاريغب ةلافكسلا ف لاقي نا حصل مصول كوم
 هلوق) رهنهجو لكنه ةلاوح تسلل محملا نذاريغبةلاوحلا ن اوه باوجنانا ىدنعو لاف ئث هبلع 0 3

 ةسلاطملا قه رثأ رهظ يرش كح لقنلا اذهو رشف صو ندلانال (نيعلا ينال نيدلا ف عيصتو 1 م اي 1
 مصنالفامولغم نوكي نا نيدلا ىنّدب الو دع ىسحلا لقنلاب لب ىكحلا لقتلابل قت الف سف نععلاامأوأ 0 1 0 - اهرو

 مصن الزرع ةهنغ نم هغص ىزاغلاة لاوح نا فرع هر و قوقحلار مصت ال اءذكو ةرهوجلا ىف لاق لوم 7 / ا 0
 رهاظةقاطملاةلاوحلاىف اذهو نيترو دعب ىلاقمثر ةرظاسنلا ىلع فقولا ىن همولعج تلا ةلاوحاذكو
 أءاضتقمو ىهنناالالاو عدوملا ىلع ةلاحالاك عصت ناىتنش رظاسنلا دب قفقولا لامن اة دقملا امأو

 ىرخأ ةمذ ىلاهق-لاهقتنااهسذ نال (لاتحما اضريهلوق) رد ددرت هيف ىددنعو ةمنغلا قيعا تمص نا
 انويدهن اكجولو همازنلابالا موزلالو نيدلا مازتلا منال (هيلعلابح لاو هلوق) رهنةيواسفتممذلاوأأ 4 3 . كليب
 اهج وز ىلع ةأرملاتلاحأولامهيلعدربو رهنرسعمو ريبومنيءامءاضتقالا ف نونواغتي سانلانال لبعملا] ةببير ك/ 6 فيعمل بر
 باينمردبلا نع ىوج هيلعلاسحلاوزلااضرنودب مصن اسهناف ىضاسقلا نذاب ةنادتسملاةقفنلا 000 كن
 |طارتشاىرودقلاهياور لتوهو ىلب ز هيلع عوجرللءاضر طرتشي اساو ( طرش سدلف هلوق) ةقفنلا تره . تاو 5

34 

 ق>ى فرست هيلعل الان مندل مازتلا ناب ل.ل اضر طارتشا مدعاولعاذهلو تيان فالختا نا أ
 | ىرودقلا طرتشاو هرعابن كيلا ذاهسملع عجرمالم.لعلاتحلا نال .هعغن هبف لب هبررضتنال لحن أو هسفن
 راتخلاوه فنصملا هلع ىمامو نويدلا نءم-لعامريغلا لمحت نم نوفنأي تائيملا ىوذ نال ليحضر

 تم كلذ ىضرخ ىلع هل> أف اذكن الف ىلع كل نابل اطلل دال اقاذا اذه ىلعو نجسرلا بهاوم ياك |

 ليقول ىتح اطرش تسدل هتريض-اذكو اهوا جارمسلا اكو رماربخ هند ىذق هنال هيلع لال عوجر 0
 ] ادعي عجرب نا هل سلف تع كل ذ.,تاطلا ذر وىلعامبىلتحاف فلا نالف ىلعت ال نيدلا بحاسصل) |

 | ىت> ةلاوحا ةمسلهياعلاهماةريضح ط رش الودل لوضفةلاوحنا لمقر ناالادجو مامالادنعز وحالا

 | هبلعلاهلاةريضح لانو ةيزازبلا نعرحب ةلاوحلاتعصلرقف بئاغلا لسع مث بثلغ للبر ىلع هلاحأولا
 | تادان زلاةباور لعاضت أ ءاض درط رتش ال ثيح لمحملا فالح هاضرط ريس نكبل اطرش نكسع: مل ناو |

 امدعواض رلاطارتشا نيب فانتال هنا لصف هلال وضف لءق.ناالاهروضح طرتشيف لات ااماو
 صن نادعب هبلعلاتحلاو لمحلاىأنيقاسلا ةريضح طارتشا مدعة ناكل رردلا ىنارعاذ هو ةرضحلا طارتشا|
 : ماضرالب ةلاوملا ممن تادابزلا ف لاق ثمح ليما تعب لوالاىنالا الحالب لكلا ابضر طارتشا ىلعأ

 اهفءازعامز اكءلعسهذءال لاق ثدح هداز م زءةمالعلاهبضرتعاام طوةسءالرهظاذه تلعاذا |
| 

 ا

 ىلا



 09 كل ىلء)

 ادوج وددعلا ىلع لاحلالانال (الاج هيل فكلا ذو هلوق) ليز قد رطلا نساك ها دع هريمصعأ
 اهروزا ل قلعت :النودلاهذ- هذا 0 ةملاطملانا الاهتمذل اركو سلا

 خفت و 2 اخاف ماللادب دشن ن سلفمو |بناغ نعلفكولاكرا مفريخ مخ لشكر طولا قت

 اةيراقملا تح ى 0 ءّدلا اوما هكا انا (غ دلا وكلاناالاهلوق)

 تكاد تاير ىنعدلا افكلانعاهرح أ لدصالاةءارمةلاو ان نعضتلىا (انيلةهإوقز ىوج
 ملكا 5 راتمباووزسم م (ةلاحالا ىن_عع مانا 5

 7” 0 ثدح ل َومنيدي لفك اذاام فال ةرمسدلا ىلاارخ :أّم لمصالا وق ناك ناولا 4 |ىقهن ليقكلا

 0 31/ 2 اذا ملاحم ىفلج ؤملانيدلا,بلاطبب نا ا لا هتالالاح لمفكللا مزانال
 1 .(كسعل, كعلو ا نول هنوكيديبقتلاو رعلا فلات 1 عمىلب ز ردرع ادعم عجريىتأ

 نمذ 3 !
 لروح را لق ناش 0 عيا 7 ١ لا ىفاك ايزارتجا
 كعز 04 كلب م نك وز هنعءاضقلاواهتيقر لست هلا بلاطمف قتعلا ىلا لحؤمريع نمهنالىّدأ اذا علا لق 1-7

 0 0 07 ريتعملا نوكىدنع ىوقود.سلاوادبعلان ءتلاعكلا نيا ار

 نعر ل رك : نإ اد روك ذااوههدنع ىوقامن ا ىدنعا دق عم تد ,ًارور وغلا ف لاق هملعةقمقحلا قعوجرلا نالدسلارما

 0 م كالرتسالا نيديةلافكلا تناك اذااعف ديما ًاربتعملا نوكى دنع ىوقو هلوقو خلا ع :ادملاف

 مدح قامو م: 1 را ناهرب همن كيلوا ىلا قب دصتب وأ دملا ىذ ناهريب هتوهتدن ىأ (د.علا اه هلوق) ناعملا

 ا 3 / ازكورمقلا انمض سدحلا لاطن اف ليفكل اوه سدح لب تامهنادءلا ىذلوق لم : 5 دك

 عذر نا 9 ىذرارةارهكلم تيثول هنالن اسهربلايدبق (ىعالاز هريق هلوق) ةناهنلا نعرجت ه هدوك. <ث|ةعب دولا

 ا 0 0 ا قد ىةحريتع الل يصالارارقا نال ل يصالاهب رق اا لمفكسلارقا اذاالا امش نعذ ل هلوكت وادنلا
 جر - 0 .

 0 1 0 نامعالا,ةلافكلاو قيل | .ةر لست لفكت هال ( هت ن نه<هلوق) ةياهتلا نع اني عش ل. ةكلا

 نعبر“ نلت ئرمماو) ىنعايتمق هءلع بح تكل ه نافنيعلادر ليفكلا ىلع بف ةزئاحابسفنب ةنومذملا
 0-8 "ين يي. ىلا ناترركمنتلمسملانيتاهنا لعاو ىدع ل. 0 (ليفكلا

 هو ١ 00 5 لطت سفنلايةلاف»>ءلا نان مهمدقألف ةدن اناااماو اب وصغمورماعق هلوق نمابتدافتسالف ىلوالااها

 4 0 اور م لممانهو قع كانه بصغل انالراركت الانطش لاقرصهيعلاورحلا نيد هيف ق رفالو نولطملا توع

 6 ع 7 نيب قرفلامدناذيلا بحرص نمت لامدبعلاسفننا مهو فدو ةلرشوأةراا هدير ف نوكأ

 فكن ري كن : ا عوجرلل ةيسوهريغتعقوانن :لقعناملالاوزو بجوملا قتل (عجرب رف ةزلاقو كونا ر 4 اودنعلا

 هلامر هل هغل.ش هرمأريغن لجر نع لفك اذا كلذدع !ةمحوم با ةنتالفان يدوخ الا ىلع وسال امهدحأن ال

 مسار ل كيرا دمعلا قد ءااذا نهارلا نيو اذه نمي قرغلاببلو امدقواذهاذكفعوجرلل ةحوم باقتتالا نافزاحأت

 هلا 00 0 نامز نابيجاواسنهع جريل ةهد.سىلءهي عج رب م نيدلا كل ذىف ىعدشا هناك رسيعمو هو نهرا

 كك 5 و 1 نيرحاناك هلوق ن مريتلا قاموارع ناك ن هرلا قواد_ءعناك هم :وةلافكلا نامزوهانه ندا راهتسا

 را ا ةيئاو هلاوم ارثاس نم يدل ءافب ان هتبل طم بوو هدمع ن نعىلوملاةلافكة دئاف تىوجارح ناكهباوص

 اسير "ل ديفيلا هتاف رمأريغ لجر نعل فك اذااك هلوقو ىلإ زهتبقربهقلةةءالوم نعدعلا ةلافكح
 2 30 دا 2 ًالاروص | نمرردلاهر .عىق م ةمو عم>ر سل كك - وول ىت- سا تدح ومر لج .ليعج نوب ”٠اكأدو لا: ةررثلا ناضرقات امميحر نشا تيسر 22 كاكا دع وجرلسألا

 53 6 كح ماسهسسدم معلا

 هيج د د 0 د . لا 215 د ا
 - لا ا 1 1 ا 42 3 ١ مي ع 0 ا



 (نيعملا تف نم ثلاغلاءزحنا) 0

 - ريال هنكلاضب | ص ناو كيرششلا نع هندنعت نادارملال بالج هكر ل ايوالا لعاب
 يوصْنلا لعل دهام جلذإلا مالك سل ذك انكشراشااذهىلالجالا لولحدعب لب لاس ىف
 | ىلع همحاص نع هتديعت ةحسلبب ,وصتلا ىف مصتقا هنابانلا قامةياغذا ىوجنادمسأ | همهو امل افالح

 قاع أهنع نيرعتلا ةحصق انسالاذهو هندمعت حصالاح همحاص ىلع امو الخّوم هلعامناك ولو هلوق

 | قصنلابامهتم لكل فك اذااما ادرفنم هعيمح لكلفكن أب تةاعتلا ىلع ىنعب (خاالفك ناو هلوقإ + 5-4

 | لعدزلامىَدأ ام هكيرعش ىلع عجرريال ىتح يصلان ىلوالاةلّثس ملاكى ج3 هح أك ن نع لك لفك مث

 |ندلانالهحاصن ءايوعاولكابك ماعم يدلل غمض ليسفإلا نعالفكنوا اذكو فصنلا
 | ليصالان ع ام_منمدحاو لكل فكولا ذكوعسجلاب لصالا نعال. فك نوكءالف نيفصت ام_ملعرسق
 | ةكيرت لع (هغصن حردلوق) يلب ىرعص:لا حاس نايتس او لكؤمك ماع انعم عجلات

 ١ تان ينزل هركالاة كج قكلإذا نسل | ىلع ضعبلل ميجرئالف ناب وةسامولءامنال

 رخ الاهلوق) رهتاملاب (ذعهلوق)  ىليزر ودلاىلا ىدْؤنالذا ةمريت , عجربف

 هنعل يفك رخ .الاو ليصالا ىلدهلك ل املا بف ليصالا: ءارببجوبال ليفكلاءاربانال (هلكب
 هو اقرتفاونانعلا يرش نالهيدق (حاناضو ,افملا قرتفاولو هلوق) ىلطز هيودخاوف هلك

 (لكل فك فلاب (لج رنءءالفكت اد)
 هحاص نع ف لالا | ذيب مهتمدحاو

 ىدؤلا(عججر)امهدحا (ءاداخ

 ىلع) ى ىدؤملا عصنبىا حلا

 اريثكو ا الملف ناكءا اوساقلطم ( هكيرش 9

 لمصالا ىلع لكداب) عجر (ما)

 ةيلاطملا نع (بلاصلا ١ ًارباناو
 لسفك- كال اطلا (ذح 1 مو

 معسو و(قرتفاولو هلكحب رخ
 (مرغلاذخاناضوافملا) 0
 نيضوافملان م(هاشانأ) نئادلا ىا

 ىلع ىدؤملا( عجربالو نيدلا لك )
 ندريككا ىدؤد ىتح هد رش

 هلنممرغلار وتسدلاقو(فصنلا
 1 ”الاكناو نهامهدحاز وا ةيزازبلا نعربتلا قو هصخامالاام_هدحأ مرغل اذخاون ند باك او) 0

 نمي قرفلاهجوو ىهتن اركنملا ىلع ئنثالو هفصن همز » ايلوتامسهتأر قا ناوءالوت دو نأكن اهلكرقملا مز حتنتاك لاق ناب (ةدحاو ةراكهيدمع
 أ

 قساكنانعلا كت ريش فال رش الا نعامهتم لكدلافكن ضمت ةضواغملا ةكرشنانانعلاو ةسوامل دحاو ( لكل غكو) ةنس ىلا فلا ىلع
 دحاو لكق تعط قفاعمامهتاكو ل هنال لفكحو هلو, دق (+انيدنعلا نمدحاو لك لفكو وهلود)
 امهتمدحاو ىتعب الف قرااىفاعجرازحي ناو اقتءانّدا ناامهنا ىلع و رالا لا

 هنفنالزو<ال ناس امقلاو (اناحسازوحمهلوق) رهن ىلوملا طرش !ةاعارم ىلوملا ىلا لاما لك ءادانالا

 هجوىلو |عاقجالادنعف لطايمد ارغنانامهتمدحاو لكحو ةرامكلا لدبب ةلافكلاو بتاكملاةلا 3

 هتادان قلعمرخ الا دعو هسفن قو ىلوملا قح ىف امهنمدحاو لك ىلع هلكلا لا لعن اناستسالا
 ىتءىداامهمأف ةلاغكلا كال ةلاصالا متت املا ع محي اميتمالكىلو ملا بلاط دحاو لك ادابىأ
 نع كلذ فصن عقبف لدنلا لكن ع عقول تامه دح أذان يناكملادلو اكسل عترخ< اللد

 هقتعنالءادالا ل.ف اكءدسعت (اًمشىَدْوب نالسق هلوق) ىيع هيل عر عج ريف امهتاوتسال هنحاص

 ىلاقتعلا ةفاضا نم عنامضعبلاءادان ااًمدش هلوق رهاظنكل قتعءادالاهناامروصت:الءارالادعب

 همحح أمص ع نع) نيمتاكملا نيددعلا نم

 ىدؤملا (عج رامهدحاىدااح

 اناسازوح دقعلا |ذهو ( هغصنإ)

 نا لق (امهدحا) لوما( رحوأو)

 ءاشاا)لوملا (ذخآ لاثش ىدؤ»

 كوملا (ذحأ ناف هقّدعي ل نم هصخ

 (هبحاص ىلع) ىدااع( عب -رىتعملا)

 (وخ ”الاذناو)ه تسيل ىذلا أ

 تعمل لع عجربأل) هقتعي ا ىذلاىأ
 / اذااماثدشى دون نا لق هلوقددارالاق ,نأ مصت الو مهردهيلع قيام د.عوهذاكلذكس لوريرحتلا ةدحاو ةناكد هلثسملادبقاعاو (ئشع

 ىذدأ اذان لدسلا لكك دا ىلع فوقومام,نمدح آو لكى تعن الا مهني هماسقنال لدملا فصن ىلا غل ىلع امتاكع ناكول امهنمدحاو لكنال

 0 0 يجلب : زلا لوقىلا ىرتالا هلاعت رخ' الاىمعو ىدوملا ىتعلدنلا لك نع اكتم دحاو لكل فكف ة هدح

 عبجامهادادنع قتعلا ط رشد قو هتاعارمسدقعلا ف ىلوملا طرسش نال ىلوملاىلا املا عج أ دلاملا

 0 لدتلاىَدْوب نالدق هلوقب هلادباتاوصلاف ى تاجر ةلافل اع ناك عطس اىاادع دعا قس

 | |رهاظلاوهرأ مالو اهقتعب من مةصح نمرلوملا ىلعابوس<نوكي لدملا نم ئثءادادعب هقتعااذا لهو

 | ل نمةصخاشانأذخآهلوق) هددعب كه نال هل ببطن لد رخ "الاصح نمىلوملا ىلع بسحيالهنا

 أدوونامضلا جيصتلالابتحاامهنه لكى عل عجا تاو امهتءقري لب اقمةقيقحلا ف لا انال (هقتعب ١

 | قبامو طقس قدعملاهصح لب 5 انفور ورضامرلع -حزوتش أمت قرنالد | 2 مريشعاو ى 2 علامه كا

 00 ا "اان مىلولا هذخأت

 مصبال ىلولل ةباكلا ل ديب هيحاص
 ةراهنلا فا ذكحاناستساواسابق

 هب دخون الام دمع نع نعجن مول
 هلوق (هعس ل ناو لاحو وف هقتعدعت

 كاع نعنء2نمىاالامهفص دوت

 ا دنعلا | ده هربت اطدالام

 هيذ كو لام كالهتسايدسلارقأ أب

 ىلا ةحامالف هسغتف مكتوف دج لملال«ادايقلمت 1 [بتسإو اسانق ْ ربغوأ الا نماضلا مسرلو رود

 09 :ء لاح

 راس



 3 (نيدمالنم ىلع)
 هلوق) رهو رد يوصل ىلع طرسشالد عجرهصاقل كلذربسالالاقواىلاولا ةرذاصمنم ىصاخ لمرإ

 صاخلافطع نوكمف هلوق) ىوجواولا صتاضدن نمريسفتلا فطع نا همق ( ريسفتالفطعلا نوكسف

5 ) 
- 

 تي بقعتو لبق اذذك ىحو واولا تاصوصحت نم هسكعو 0 0 9
 مرر وا ..يعا/ ب “٠ || نيدلابرقارقملا نالهلرقملا لوق هبفل وهلا ن وكي ثيح لجالا هي نيدلا ىهلرقل هقدصف لؤلا ا 2 00 نيذلابرنأا ولام فقالت وج فلا عم ( نماضلل لوكا دلو 0 00 9
 : 2 00 : ” نماومف تدشن ثيح عون ةلافكلا قل حالا نالو ةنالب هلوق لبي الف لج الاوهو هسفنلاقح ىعّدا 7

 0 0 ع نالوقلاناكسف اطرشرالا تال ىت< ضراع ندلا ىنو لبصالا ىلع الجْؤمن.دلا ناكن أب طرمشرعغ
 ل 00 0 "يك 0 وم نيد هيلع ناكا اذااعق لاو لاقى رز نيدلاة فص هنالرقإل لوقلا وتلا ف و ضرا رااوف

 357 9 يك اي 1 نمهمعدتىذلا اذه ىذلب لوق. نارقانالاحلا ىةذخاؤملاو ركنا نابذكلا فاو هيلع نعّداو

 ْ كغ م2. | الذ قودصوهو كشف لاح ا ناو يلاسحلا قناع ىوعدالف لح قم لاق نافل حا شم مالا لابملا
 دربملا ذاهب سر الف قج مومل | ىلءق هل سد لاقو نيدلا ركنا اذاالج ْومنيدلا هيلعنم لبسقو هسلع جرح
 1 فيرلامعئاملا كلم نع رخال نعلن الع ايلا ىلع (نُملابهل ىضق» ىتح هلوق) ىتن اهقحءاونأ

 عسببلا قسما زاحاول انفو مسقن ال قاقهسالادرعج و ىرتشملا ىلع نعلادرب مابا لعكو -
 هقيعاف ق<سافاد_.ءنُوْلا ناكاذا اذكو لوصفلا نءربن يحلاوهو هضرق دعب وأو زاح عقلا لبد

 تدنلاىوعدكل طءملااماو لقانلا قاقعسالا ناذهو رس هقتعلفت ققسأل ىذاقلا محدعب عياسلا
 ريق هنع لوفكحملا ىلع نغلا, ضة.1 ناو لفكلا ىلع عج ريادوعسم تناك اسجناو فقولا ىوعدو
 ىقىنيولهنالن لابد بقوه ليفكلا سعود ل بيعوا طرعشو اهب قر راني خسفتاولهنال قاسقتسالاب
 ةماعسمملاناكولا كو طقف عئابلا ىلعاسهب عج رباسغئاوءانبلا عقب ليفكملا ىلع عجرمال ضرالا
 ىنامو نلابالا ل فكسلا ىلع عج ري رقعلاو دلولا ةهق هلا عم ىرتشملا نهذخأو ىرتشملا اهدلوتسا

 1 : ا 0 2
 ْ نو انغلإ 0 م | ىرتتلااف داوتسا اولا كيسا رت قير ا ا نو

 * ةدمزب 0 اتمتع اد رداع
 همي رك (هور يرسل | ال 0121 9393 رج 202( رانك رز 9 اج ثمديب - ثإب فاقد رإ00 0 0 0 2 0 :

 يجو 8 1 1 و هك ٠ : + ل ع نسم 0 0 ا
 ا لوح ملأ لفكواعهيز رتح (هدحاص نع لفك ل كو هلوق) رهنهرخأ ب كرما نمد رغم الزم هليقام عماده ل زنا

 مالك ماقتملا اذه ىقوهنمعت ص همحأبص نع هاداام لمفك لا نيعف رخآالا نودهمحاص نع امهنهدحاأ

 دم (هيحاضص نعنبعناو هك رش ىلع عج ربا هلوق) رهنلاهعجار وزع رحيلا بحاصصو ىانزلل

 حصن الاحهيحاص ىلءامؤالج وم هيلعام ناك نأب هفصافا:خاولف ا دسو هقصناشدلا ىوتءااذااع

 (تنارار ل عيري. ةتدل | ه|سيلالج قماند لماذا ليفكلانالعيجربالهسكعىو هيلعدن عج ريو هكيرتش نع هضيعت
 مو ل ا ناز رخ "الا ىلءامو اسضرق امهد>|ىلعامنوكتن اون اموم.س فا ةءاولو لولحت | لمق للبصالا ىلع عوج رلا

 1 0 تأ هي سلا قود :ريتعم نم غدا نفح ىف هما نالدك رش نع ىنعد ىدؤملانيبعت 2 هناق عمم نك

 1 3 هلى“ ' | عجرولهنالوةمابتلا ىلع ةلاسالا ةهجناخج رل (هسصن نعابستحم نوك هلوق) رحوغل دحاولا
 "فموي. ل 0 هلع وج رال هنكل(خاال اج هءلعامن اكو ودل ود) ىبأب زهياداك هس انءادا ن الرو دإ ىلا ىدال هفصن

 2: نبعو ىذأف الاحرع الا ىلعامو الج ٌومهياعامناكولام فال رعغلا نع ق.سكل>الا لوح دعبالا

 الج مم هبا ام ناكولوةراسبعلا باوص ولا ديسلا لوقف لالا قع جرب هناقهنسدل احلا هكد رش نع

 دهم سكعلا فالخم رهخلا ىف هلوق تاقناف طقاس لانا ءءاعامبالذاالاحهدحاص ىلعامو
 ٍ اذادكي نع نييعتلا ةدصمدءةغلا ا نهدارملارسل تلو سيوصتلان مىوجلا يسار ذامل

_ 8 



 (نيعملا عش نم ثلاثلاءرحلا) 0 * ١
 | ةلافكلا ىعدا (ولوا لع هيهل ىذق

 ( ل يفكلا ىل_عىذق رعاالد)

 1 عم ربالو ل صالا نود طقق
 ١ ازا لع نوكي ناش يلا 0 اى لاق 0 0 9 ا 0 0 7 ردا ءتااسفكوأ بو اما

 0 لا سد غلا ءءاضص ١ 5 2 ب ع .عصاخا)
 | هيل ىضق هلودزذ هذلا ىعمتمف ب 0 2 هن هن ىتفأ 3و :اورلاره ل 422 لرش لد رلنكتفازاد عامان ا لا

 طتسولا 1 ناس لارالهيب لالا 1بتاقلاو رشا لععأ ممل | 17ج مالا
 ا ناقرعأم فالس زم ىوعدلا ةعص ىلعاسئانتب للا تا دو تدعف ةقلطم املا ىؤعدو هب وغقبو 1 1 ع (عسللا يسترد 2

 رادلا نا ىرتشملا ىلع ل فكلا ىداو

 كلذد_عد هاوعد دعما ال .تكحام

 تار ا (اله_ة-و هيداهشو)

 ىلعمنو ءارمذل| كلص ىلع هتداسعش

 : كلذدعي دهاشلا عدام كصلاكلذ

 !تاكناوهنا نءيعا بوذلا,ةلافكلا ىقىتحةلافكلا دعب هب ذقت لا ءلفكت اعاهنالازهاودح مصنال -

 ًأدبال طرمشلاو اطرشبوذلا لعج هنال هليطب ىأ ك*اسقي هللا لاما منو كح ليقتدللا هيدار !اواضام

 ٍإ رعااى لاق رن هلدم !|الو ىوعدلااهقراطت يفتنافكلا أادسب هوجو نوكيديق لام نه هيلوفكمل ا

 |١ ىلعىعد اذا ١ !از وصال ىئاغلا ىلعءاضقلا نااندنع بهذملاو تناخ لا ىلعنسدلا تاس | هلم -> هم دو ْ

 || لح ر عم عضاوتب د_هاشلا تومي لاطلا فاخاذاو بث غلا ىلع هنايثانالا هيلا لصرتالا مالا
 ندلا ىلع ءندسلا عملا يقف نمدلا كو ةلافكحا لال لارقمق ةلافكل امنه ل مهمل عدو 5

 ْ ط طقق لع كك لا ىلع ىضق هلوق) بندغل !ىلعلاملا منك ل كل نير موضألاو ليفكلا ىلع هنىضقسف 5

 || امادريغىلا هعز :ىدعتالف ليفكلا معز ١ ؤنيدلامايق ديفتامناهل لو ةكاارعاالب ةلافكلا ةعصنال
 آف رت سموعوالا هلطانفاضتب رق ابالد الاملا,بواطملارارقا ن مذتمف تباشل ارهالا ا

 . نو هال 8 هأوعد مك“ ةارادلان ا

 . نانازار_ةاواملس م 5 هاو اهدداهشلا
 ا كلام عئاسأ | اندوا : رارقاهمادقا نال (ماست ةلردلاب هعمل اافكو هلوق) ر#غ هر مأرعغا اهفالع هملعا هضقم 0 : ملا هشولاما عئاسلل كلل 0

 |0000 اوادمتلا دارا (كدسرادلاتاهنوت] ع تلف دس ءاوعد مصتالا عربا تقو أ رح ع قو ماعلا
 |0011 ا! ميزاوقراعتولامرا زو «(الهقخنو هلوق) عبتلا ماربنا دوصقملا نال (ماوعد خم : عار هاوعم مدتالف كلذدعب ىعداق / | 2 8 ( عسا ا 0 كك 1

 م منك | فام تاك دراظشل ملا 5 نويل اتعاهملع ل وع ناب ىذلاو ْ تاكا وكذملاتاوحنانا

 اةلادارغز داو 000 (امم مل ماو ةداوذلا ني الف هلوق 3 راوغالالاو اقارتغا ناك 00 8 0
 :ءاهذلا نانو ماودر هلا قلاق هز اح | هر ه6 هم ةىأر ولى رظنملواةءقاولا ١ طف هداف اسثلو ة 1 7 أ 7 1 ١ ١ 1 1 ا نالفد_وث بتكاذ أم .-علو#

 لل دما بو ىوعدما عن١انامز ت نوكح.. /ا نا ىلعىلو الابل دب كلملاب ارا رقانوكتال 0 00 00 5 ١

 م ثلا واتف نعانح3 لقن ن 5 ىبتنا حارضاحهي راقا ضع واراقع عابملوقدنع تاك داوخ 1 ثا و 0 0 8

 اربوزتلا بام ! اجرح كلذدعب ىوعدل الدول عامجن ال الد كوك 6 ءلا سام مروضح ن يللا

 ناسنا ىلع هيةداهشلا نال (ه اوعد مص ” الف هلوق) دار 00 اهانركذ دلناو د مات اكعو ءاعش و

 ا ىلأب زلا قل« (حلا ىضاقلا دنع عسل ايدهشولاما:هلوق ( ىلير تاباورلا قاغتان عسب اذاني هن هرارقأ |

 0 ةمدلا فس < ىدلاوهو فاظوملاىأ (هحاون :هلود ) انش ثرلا قام-هعتوهيانعلاو خف )| ىواقشاو

 هنالضرالا هلع نم مامالا هممت: ىذلاوهو هس ةملا + جاوخالءاربام ىلع لام 5 همس لك ”مامالا فظون نأب

 0 جارخي اللا ادب ربو او فلول اةدازا ةنس قو دل ندهن كحي , ملف همدلا ف بحاو ريع

 أ حضوملك قزوعق قثوتلا عما ةلافك لاك هنال هين رهرلا ع هو فظوما الد متر يغه مساق ا

 || نهرلا نودةزئاحهرةلافكلا نافكردلاب ةءاكل ار علا فض ةنورهنلا قلاق ىلب 0 افكلاز وت
 ادوك ىنعمو ةيلك اله ءاغاءاهقفل اناضق نازرع الرضا ال ضقنلا اذهنا تانرعز ىوحلا لات ١

 ةلافكلا مصتالف هلوذ) ( ىتادرف لكىلع قام اطنالا ىنعع ةلكلاال ئثت هاد تسلاهاةءلك

 هماعلاهيلعو ةصالخملا ن ءربنلا كو هملدأو هال اع :ل.صالا لعام ةمل اطملا مازتلال 00

 00010 و مالارف لوقا ةلافك دحر : رم للف امو مداس الار امص ل و3 ىنم معلا هلعجوأا

 أدو- ول عت ”مهضع»لاقو هلوق ) ريخصلاعماجا حرش امهااكن اودخا مالسالار يسال

 | نيبارتمسق ىلوت سم ناانلة اذهو ىوتعلا هدو لئلا |نياوهعب رشلاردصل اق لطاس ولو هما طم |

 |طرتشرلنا اوهرمأب ناكن اهنعل وفكل ا ىلععجربو كلذ نوكاساقو اروجأم ناك لدعفنءاسملا |

 ْ لاقي .زازبلا فو عوج راق ةهرمأربتع ماد 1 اذاابةمالا سعشم دقو عوجرلا

 ( ةداعتلا كل تكتحاذااما 000 5

 | ناكناءذت انو عسب 0

 وهواذكن الف عاب عسلا كدصف
 تكوهو اذفاناتان ا
 اذااما هاوعد مكالف كلذيد هش
 "5 نالف عاب ص لا قناك

 ذك كلذ دعن هاوعد عمت هك 1 معا
 ريغصلا عماسجاو طوساملا حوش

 مهنامز فرعلاةراسشا مجد و هلو

 كاد 1: ناهتسلا .اذال> رلاناف
 عالذ نوك- ىتح هرحآى من ءارمشلا
 قفرعلاكلذق ودلك |ًةمالع

 وا هحاونو [نع نعد نءوإ انامز
 هاو نعكوا ع ار ابا (هنزهر

 ةيئانلا برغملاف ( مصهتمسقوا
 قد نا ىلاةلزانلا

 هريغ نيبو هاب كرت شمر ىركك
 0 هو ه5 اغلا ل. ,ههععقلا عع”مهضع لافو اهيا 5 |مدتالفات ا اك ىحريغب ناسنالا بلاط» ىت لانا :ل|ىاماو



 محلا ىف هءلعربحيالو (نيعتياشسش) ع رلا(ناكول

 | صن [كسولطملا نم ضو..ةملا ناكر ولهباوص(نيعتب ايش حبرلا اكول هلوق) ىعهلبيطب هنا هشالاو

 ١ هءل 0 نينا شرتحا يذلا رد نايلرخا اذ أ ىتنعلاهدافاو ضف ااورهتل او جلب راه لعا

 ْ 1 ماماللاعفدىلو ناك اريغصلا عماجلا ةياور ف ةف.تح ىأ دنعاذه هلوقن ء هرخاوأ )ص ءاق

 رهن هقح هملا لصو هل اهدراذأف بول ل ثبخحلا نال عصالا ى مه (ريغصل |عماجا هب هنأورق

 0 ءىاطاولف (متاءاضقل اهحو للعهلوق) رح هل !سق هكلم ىف ير هنال (هدربال الاقوا

 امير 0 ةينقلا نعةملالبنريشلا ىفاكءاضقلا نععقيةلاسرلاو اءاضقلا هجو ىلعهنا نعم

 مدعل (امهدنعنيعت,الاوا نيعترامم عوفاملا ناك ء اوس هلوق) قالطالا دنع لضكحانوكم|
 قفرصتول عدوملا الخلا اذه ىلعو اننمش طخما ذك نيعترالامو نيعتب اف لمعي همف ثمثحلاو كلا
 م (فسوب ىنال اال هلوق) رج روهعد دولا |

 هلو5) ر<نامثلاب كرا الاورام اهات دعو وبال دّتساو ىلد رد 0
 ل ا ءصار ءالا نم هيف املامهدنع ىنع (هو ركم وهو

 مالذر ذرملا بانذا عم ءاونيعلاب معي امتاذأ فم عل ارك ا 4 !لاثءاك

 نمريمك هل ف هنال هر الفوب وبا لاقو ةعارزلارقملا بانذا عامتاندارملاو ىنعلا لاق ودعكلع :رهظو

 ا نم قاتل وصلونا عاش ا
 لس !!نمعلارم>

 (نععلان ءةقتشم هلوق) ىوج هءلعاو دجو ةيامع

 ةنيعلاو هلوق) ىوجةنمعلابعسبلااذهىأ (امبى م« هلود) ىوج ناعالا

 تاعاسلااهنمدشا (ملا ةنيعلار كان اهلوق) حاضالا نع انذهش ةشس انش ىرت_ثا لجرلا نمعاو
 0 فورظماهعس ىلع الار ةتساهفافحيرعشلاو ترزلاو لسعلا عم 2ك ىلا ةنئاككلا
 مع اهزيعل لاعب نموهنءاقم را بصغلا وهواة سال ياض كيرلا نعم ن»

 عصيال هنا غلاف ىعداوةيادملا قاذك (خا ةشسعلادار او هلوق) م غلا نع عرين ستهاركق فلتتملا

 هنهرتشات كض رقي نا لوسملا صرب ن ان ص رتق اق بهذ | اريرح ىل- ا نمدارملاس داذاانه

 | نوكن ازوح اللوق ارهغلا لاق هجولا اذه ىلعرتشات سهذادوصقملا ل. هتعق د لطرتك امون را
 ناؤه لهو ( لابوثلاا ذهكعس اهل لوق ف هلود) كلذرسدي ل ثيح نيعلا ىلا نيدلان ءضرعا دار 1

 ىذلال ةالابريغل !كلذنم عئابل اهيرتشم مثعئاسلاريغلن غلاكلذ نملقايهعيلهتعقن مرثك انهن رتشن

 نئلادقنل لة عابام قار ح ايام ءارمش نءانرت ن وبدلا ىرتشل ىأ هعئاىلا لالا كلذ عديو هب هارغشا ْ

 0 ارشعةسماذعأت 00 ايون هعس مث , مارمشع هس هضرق ناوه ل-تو

 |لعفنا كي صا او مغ | نعرهتلا ف لاق ةرشعالاهسنم يرخعملف د هلاهعفد

 ضارق اةروص ف ةسل ادوعكو ةمناثلاةروصا | ىفهملا بول ادوعك هضعب و اوههبلاابقدوعت ةروصأ]
 ىتلاةروصلاك ةذيعلا عسب ىف ا :متحرخ ىتا|نمعلا هم لا عجرترلامز امرت دن فرشع ةسلا |[

 لاقي ناراقيفوت نوك. نا صن عقلا حك ذاماتلقا ىت اىلوالا فالخالا هيفةهاركولف حراشلا اهركذأ ْ

 لمح ههاركلا مدع فن .ويىأ لوقورحانلل هضءبو اهلكعوف دل داعاذاام ىلع لمح ةهاركل ايدج ٌلوق

 فيك لا ةيهاسعإمطقسف د#لوق هملع لجام ىلع م ثيدحلا اذكو هنمئثهلادع لاذاام ىلعأ]

 هحرىذلا< رلاعأ (هللعع راوهلوق) موزال ىضنتتما ثيدحلادورو عمةهاركل امد فسووبالاق أ
 ال لا نيس نمي لا ماضاما هنال شرم الا مزمل الو ل

 الذ هيرعالا ناارظن ضععىلا هلاقاكع ءارمشلا.ل كوت اماو نوهذكالا نوكمأل نامل انالزوكالقبوجوللا
 رالن ركل الا مزاب اهمدعد نع هنادمقيذل اهجلانليلعتلاو معو ىليز هنو ريرحلا عين ةلاهجلاضم زوم

 قاكلا ل لا. سالا ىضقو تاذيدارملا (ماد باذاعهلوق) هن رص نو

 لف كلاو مصخ هتعبصتطل 1بئاغلعءاضة ناكل هن ىذقول هبال ( لل ل وكلا لد هيتس ل تلوح

 ىلءهدرب الالاقوريخصلا عماجما باو ه١ ةفنحىأدنءاذم (نيكسمالنم ىلع)

 هناهنعو هنعهباو ر وهوهاضق ىذلا

 ىلع لاملا عفداذا اذه هيقّدصتي
 نانمآال ىنا لىلاةنأب اا 6

 كضقااناقهقح كم ىلاط ااذحأ

 ,ناك اذاام فال هب دو: نأ ل ةلاملا

 لاق اةنابةلا سرا هحو ىل_عهفدلا
 لال ااذهذ-: ل ذكحإل سولالملا

 ك1 الط كالا | مسحذاو
 اوان يعني امعوفدا ناكءاوس عرلا

 فسوب ىآل امالح أه-هد نعنع ال

 ناءلمفك) هنعلوفكلا (رم اولذ)

 مش ى رتل نع (ه.ءلعنيعت

 ةنيعلاو اودو رخموهو (اربرع) هنيعلا

 ل 00 ند هقتشم

 نيع لاعجبملا ضرقل انعلاملا بر

 ىقو هان )اهتافةئرعلاو كاالش 9

 نا ةنيعلابدا ارملاوابرلا لحم ةعرتذع

 هنم ضرقتس لج ردملاجامحنا أ
 انس اضرق هضرق(الف مهاردةرشع

 هلانحالىذلا لضفلاةراصا قاعمط

 بوثلااذهكعببا ل لوةبف ضرقلاب

 ىل->اىل ارهشع ىنئاب ةرشع هست ةعقو

 هلل صحت هرعشعد قودلاو هعبد ضل

 اريح ىرتشاو ( لعفف ) نيمه ردح ر
 ءارشلاف) ىرتشاامتلقاب عار

 نعل فكن مو هيلع رلاو لسفكلل

 بح واعىأ(هن ا ءل>ر

 اهواز هنعل اوفكملا لغد ل وفكلا
 نهربق بولطا | باغق هيلع هل ىذت

 بلاطلل ىا(هل نا ل فكل ىلع ىعدملا

 ىلع هت (لب#تملاغلا ولطملا ىلع)

 هنعلوفكملامذح ىتح ليفكلا
 ىلا بلاطلا لاقولو هلع ىذقف

 نالفولاةلافكلا دعب ىولطملاتمدق

 مهردفلأ هيلعةندبلاتكاو ىذاتلا

 الغلا ترش ه.لعكلل ذر ىل ىغقو

 كول نع ىوعدلا تح كلذ
 هيلعةشملا بلاطلا ماقاف ل فكلا

 لمآ اهتعلا لك انهار هرب(واذك )بئاخاا (دي ر ىلعهلثا) ىلع لح ر(نهرولو) فلأب يئاغلاو لفكلا ىلع ىضاسقلا ىضق كلذ
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 ناهض همزل هيومدعب ئثهيفلتف قد رطلا ىل عاري رفح نارهبدإ افكحلا تدك هنومدعب نيد هن : كولو

 واجمل ةحلاوهو هل اتقو ىلا ادنتسمن 00 ىلع سفنلانامكو لامن

 ؛براشماوا عسلابل كولا نمتاذاىأ (لالابروألكوللَن .ةلانو هلوق) رخل | نسال
 | قاذكوهفنلانماض نوكق هل صاقلا ق-نالف لثكولاةلافك ىامأ مد: 1لاملابروا لكون غلا

 برنو؟ةراشلاوطتالذو و لصأ عبلا فبزاشللا نال كلان اره ل. براضاا لاك
 | |ن !اامهناض عصنالر اظانلاو ىصولا ن ادسغب انه مهم الك نارع او هسقتلا ماض نوكمف هلزعت ,ولاملا
 اهنامض عمي لورلاو انعضو مص ن ,خلا نعءارب ًاولاذ هو ةلاص الامه ضاقلا قحن القرب

 انلقاكرهملاهنامذ مص اكتلاب لبكولا ذكور نعموريغسهنالمامالا ةهج نم مئانغلا عسب ليكولاو
 ًاميفدكيرتلوالا ملا 00 ءز نمامهنالهسفنلانماضرعشم هنال (نامضل ! لطب هلوق)

 ديععسباذاهلوق فنصملا لدأوإو ىايزز وحال هناو ضمقلا لبق نيدلا ة#فسق ىلا ىدؤي هنالو بدصن
 ىلوا ناكل ثرالابولو عسبلاريغن هنف ةكرمشلا تناك اذاام لعشل اريوختلا قاك ك كرتشم ندب هلوق. قفص

 مسأاهنالهلوق) ىع ةكرمشالفوش الاسضن زفات عا تنحل تمد: نال (ناعضلاعص هلوق
 ىلعودقعلا ىلع عقتو مصنالف هلعردقيالام ناك كا ام توسع 1ثدلا ىلع تت (كرتشم

 اهرسفاذاهنا مهم الكر هاظو ىد ءناسلال. ةأبعل علا ا رار احبج ىلعو كردلاىلعو هعوق>

 امعت لارج نامشل وصامل فرص, ناب .لا# ا علا ع 5-7 1 0

 ةفين> ىنأ د نعهلوق) ىلب زلاة>الاو كشلا,رغشأ !تسش الق لصاه مد اغار ,ق لوعت ان ال هقرص

 اذهوردق»ل نان نلادرو هيلعردو ناعسمملا صرخت هارسف | مهةهريسفت ىلءىمم فالخماو (امذ الي

 دروأ ع يملا صالختن كولو هملع هل ةردق الو طقف عملا صءاخ اذه! مامال الاهرسقو ىتءملاق كر دلا نامكأ

 زو< علا لدي نال هيدق (ةيكلا لاموهلوق) رهن هنءاتولا نكج امن نعد هيالاعاج امكن ملا

 ١ | ىلع ناك اذااذكو ىنانتلاىلا ىدؤب الف ةيرحلا دعب هءلع بجو نيد هن الرخلان ,عوأنمدق كك هي ةلافكلا

 ةباكلالدسةلافكل ١) نا ىرغصلاةلافكن ءلقنو و ىوجو «ناسناهيلفكش لج نيد بتاكللا

 |فلاخعانهو رمالا,ةلانكحلا تناكاذا ىنعب حرمت |عحرب نامل د كلذعمىدأ اداوذل حم مل تاذا

 مهللاءادالا ىلعربح هنا نظ ىلع ىدأ اذاالا عجرمال هنا ن م ريونتلا فنصملا زعمردلانع نانتعدكاملا

 ديفعويخةياكللا لدي ص_صختن مول زعم حاتفلا نعت ماض كلذ ىلءا هامل. ناالا

 0017 ١ ةةيضزياعبلا لدبامأو ىهت !ىتاكملا ىلع ىلوللرخ أ (نيديةلافكلا |طمتكالذكَذ ا
 امحلاةالحخ مامال الادنع ةياكلا |

 اذه مادامدرتسا الو ندلاهناضق لاه >| ىلع ضد ؛اعلا قحهرىلعت هنال هنمدرتس ال ال هلوق 0 تق

 ارب لفتت ملا لاق ىلرئعاسلا ىلااهعفدوةاك لعوكاج هالاممحالا

 0 يتيلامكل أرماني ولم الاوهدادرتسا كلعال هنال هجن لمعت مرمالانالمقكن اكناهنابت جاف

 أ هأرياواانهر لمصالا ن ملسفكلانخاولادفوءادالا تقوىلا لجئم هنكل ليسصالا ىلع لفك ايد
 | لصالا نعسلاطلا وزو. :ملاذا اعد. عمودادرتسا مدع عنا لعاو هياسبم لان نعرج ع < ندا هنمسهدوأ

 | تلاطلا ق> هي قاعت هنال (ةلاسر را هجو ىلعو ا هلوق) حا باتفملا نعىوجءدرتس ناهلورخا نات ليفكلاوأ

 000 (هلل- .ةكلا ع رامو هلوق ) ىنع هنيد ضن لام هله ن أَ ؟ءالف هلاطب اديرسدادرتسالابوهو

 مع را ناكف ضيقلاب كلمنا تاطلاوه نار بواطن زم ضع لاف توام
 ع ورش ىضقاذاث مح حون همفناالا لمصال اواوه نيدلا ىذقا 2 قد سالو كيل
 رونو ىنرع عاججالابث مخالف لمفكل ىضق ناو م هاردلاكن يعي ناهتكلملا عمرهظ,الهنا الاةغشح

 ناتاو ر همغق منغ ناكن أوهل بدطإ اريقتق ل. ىالاناكنا مارال قبض الا ىنع اذا (هدرددنو هلوق)

 لنجل



 1 6 كسمالنم ىلع)

 1 أ ناتي ةلافكلا تزاح ةاالاوةيراسعلاك ليصالا لعاسجاوناك نالت ليفكلا فر نععلا

 ا نكمالف ءاعسجاو ريغ هنال هل م : ةلاذكلازو كال ةعب دول 5 تبحاو رغناك ناودقعلا س احمى

 1 0 جم ند هنال (انفولص و هلوث) ره هيادحلا حارمش مز لمقلا اذهب و ليفكحلا ىءهياحا

 ا اصر د ءرد ٠-1 ءهصالل عمت لفك ما مزل» الف ه- ييرمصابص :

 |١ ىلءوهو ىرتشملا ىلع لع كلا عجر هتدصدعب دسفوأو ىرتشملاوأ عن املا ىلع ل قكلا عد عسسل

 تجي رف (2)0 | نا ذهو ويتمم وهما مارش موس لاضوتو ةوف) ةيايراتلا سروال
 0 لك ور اذا ىتح ىنعة عقلا, نومتم هن هنال (ادساف اعسعو هلوق) را راك لانا ويقإلاو ص نعل ناك |

 حسوب ا أ مدن ءرصلال الدين اسعالا ع نمهيةلافكلا عمت ”اممو ليفكلا ىلع ,اهتل بجو ضاق ادنعءاإها

 كجوز "توب دسار أ لاله لاطمال ءامشالامذه نال عال ال ديو رهمل ابن هو همه هلعف ضيقلا لق كيه نافادعن اكول.

 31 ل || ابوصخمو هلوذ دعب هلعماعاوأت هادم لال ( اذ بوصغملا ناك او هلوق) 9 راخلا نعر نيعلا

 نير ؟ةلفتج_ 0 ةلامرج || ىأ هلوق) ىوج هلع فوطعلاب هلسيناىلوالاناكودجي لعفط* .(ةبادل جو هلوث) ىوج
 : عير 0 0 ا زو ةنيعمربغ تناك اذاواك الهريدقتاماع لا نع اعهنال (ةنيعمترادلم<ةلافكلا مصتالا

 0 5 0 | ةنعمتناك اذاا ثدي رادلا مملسقب لفك دفا هلع قع كا لح اوءاش ةبادىأ كل ذلعرداقهنال

 0 0 1 0 00 ااطملا كءلّوهو كلتا ىنءمابق نال (مابلانطل لوبقالب و هلوق) قيعهيلعر دقللزاح

 كوشرإ 1 7 ماا أور وعلا ىف قالطاف فقوت لباق هنع لقول هنا اوعجاو فقوتيالف هرطشدوجوملاو اعبججام-بب موق
 اء 0 كا ع ارغلاف قو مزما :!م|هيديشس مارثل اابنال (فسوت ىلاعالخ هلوق ) ىايزو رهن عمصربغ بلاطلا لوقا

 عا ميررأ ل 000 اا ريونتلا فنصع ن ءردلاف نكلرسكل عيماستلاب ,عرردلا 22000007

 ها هاا | ىنعلا لاقلاملاوسفنلابةلافح ل افىأ (امييف هلوق) امشوق ىلع ىوتفلا ىموسرطلاىلاو زعلان
 0 يل أذ لب سلحلا ىف طرتشال هنكل لومقللا ءدنع طرت: ليقو ءاوس لاسملاو سفنلاب ةلافكيلا ف فالخملاو |

 4 ل ل ا ال | نفض ناي كلذ. ثراولا حربتول هنال هيدمق (ى :ءلفكت هإوق) يبت ازاحزاحاف سا نم مامقلا دعب هغلد

 ري نسمح بنار الز | عيال باغ بلاطلانال (حاسابقلا ناكناوهلوق) جارسلا نعربت عمن ل
 5 بدلا . 0 ةنز ْ ١ ناو مضت 4و هني داوضقب نان هتثروأ هنم همصو هذه نانا دس الا ه_>و هلومقبالان |

 ار علاوي ؟ىعر رح |اامو (2لا مصياخ ليفكلا |اذهوهلوق) رردة.دولا ةدحعتمتالتلاهجلا نال هءامرغو نيدلاضا رملا
 0 : أ لاذاو لاح لك قعدي تااطب ثراولاف ل امللدوجو اهتعتىتانطرمش ثدحانال همف ةرئافال هنا نمرعيلا ىف

 720005 كنا 0 | يدصق ضررملا نال(نو< لق هلوق) رهن هتمذغسإ رغم قرغطت اج رمان نأ , عق ديدق محن اللام هل 5
 0 0 امو أ نال( زوصاللق ةوهلوق) انش اسم اذك دكا ري عسر خا هدي ىضقاد يتعدل <تغتل اراظذلا

 0 0 . م رولاو واتت طنوس ياو ه.ةح ىف ضار !اناكف مازتلا نودي ءنبرديدبلاطمري ىدحالا

 0 ا | هطوةس بجوبال توملا نال تباسس نيديةلافكهنال (امهدنع مسن هوق) هجواةدجلا نا حلا نع

 تامر لق هع هن || نامهرد مناولا ةف نيدهمل عل هلأ فراصنالانم لجرةزانم ىأ مالسلاوةالصلا هلع هناىورو

 50 انو ال ظ سو هيلع ىلص هيلع ىلصف هلال وسزان ىل_ءامهةداتقو أ لاقف ةالصلا نمعنتماف نارا دوأ

 تا "ن7 - تاوز أ نكيلول «موأو ةرخ ”الاكح ىف ةقساذفو» ارالاو |«اقيالاال قيس الوعد لا 2 ٠-3٠ تحلو مندل انالو

 5 : يو ردم | ةفنح ىأدتءو هلوق) ىليز الامثل رخل هناكناك وعمان ميد زاحاملنوهيلع

 . 2تاوأإو 0 | هماعتيجولاقباكءؤاداىأ نيدلا هيلع بجو لاقي لءفلاوع ندلا نالطق اس-نيدد لفك هنال/ عنا
 - هور

 5 ةحتو أ[ :دإ| ماكحأ ق-ىف لامهل نكي وأ لامدل ناك ءاوس طقسف تملا ن مزود 7 3 ' ءادالاوهالصلا

 ذاهمذلاىلا ةمذلا ضوهوةلافكلا ىنعم قيقحم عصيلابل :دلاماكحأ قح ىف ن ,دلاءاق دك هلاقكلا

 لاملان مهفاخ و هسا ءادال | ن نءزخ دقو هلالؤب 0 لاا وفلال ىدكاوال ا

 ١ ىعلد هر در الاى هنرمب هنال ندلا ماشصد.ةعبال عربتلاوءا عمد م اوهو دوصقلاتافف | نكلاو 4

- 5 



 0 جف نءثل ل! كاع: 2 انش !

 | مسءألالا افكلا 0 ىلع طلا لمفك- اما هرب هنا لاس لاو هرمان تناكأ

 ظ ع :ااولالايةلافكلل ل ماشهقالطاروهو رسل اى ةلاق ةناخ لفكلا لعرالا تبحالو لصلا ١

 | ةمذىام كة ةلداسمهنال (ما ماصاذا امال هلوق) تلافكلاءاَق ,دفب اذهو انحش لاق ىنبنا

 نماهؤادتبا نوكحي ىنااةءاريلانال (ءافيالاب رارقاهلوق) رردهيلعام لكن عب -> ريق ليدالا تلو 7

 تلاطلا عيا 01 اعشق باشا ىلا اهاهتنأو لفكلا 0 5-97

 ىضتغ.حراشلا مالكف امس (كنأرباوأ هلوق) ىلي زليفكلا نمءافشسالاب هرارقال امهنمدحاو ىلع ترث تشي "فالوب
 عاجالا لاما زم ]7 )+ فاتن هاوفاذ ورعلا حرص و ننأر اى عوجرامدع ىل-_ع قافدالا لاب 00

 ءافيتس الابر ةيجل هبال ( عحر/ال هلوق) رم ض.ةلابةءاربأ !نودءاربال ايةءارم ل | 5لعم سا لح ا طفل نال (ححرر كار م لإ

 تثالف ءادالاب ئرب هنا لق< و هناربابئرب هنا لك لهدم ىلا لود :ناربغ نم تثري هلوق نال هنم لرجل ت 3 ع
 0 اانا ادن( كريس يدور بادد :ءو هأوذ) ىلبزدشا انعوج رلادل كور تار 0 :
 عض نانءادالامالاً ريب نا بول طار ديالو هنلا# ةءاربلا تدتهثال نولطالا ن نم اهؤادتا | ةءاريرقأ 1 تاير راكم 0

 لاقو بتكولاذ لو عصح لاطلا نمد جون ناو كلذ ًارسفلاملا نيبو هني ضو هيدي نييلالا ل 0 قلوب: 00 لإ

 ظفللاث مح نمامهندم قرفالذا اذ هاذكت ماع لمعلا هنمارارق انوكيلاملانم لسفكلا ْى ر 0 0 م م
 نانا ادهو يلو أ نكد نيلاّت>السرقأوهو: كر اولا بح اضوراتخاوةنانعلان عربتلا ف وعل ز 0 اه و 30

 لحتاا ظفل قهنارهاظلاو اورردهنملاجالارودصل نأ .لا ىف هيلاعج ربارضاح ناكحذناو تلاطلا 0 1 00 ب

 ةينلع جس كامتاهنا فرعلا نان د2 قرفو هاب دع | هيا ال هنكانسم اروهظان اسلاىف ق هيلا عمج بال كور .
 : .م ؟/ كار
 ةلاوحماو روت هبلعلصلا تتكال هنالءاربالا دنع فرعالوارارق دكا تلعفافيالاد.جو اذا كلذ (دودوي م لإ 3

 ا "ل الكولا لعدب عجب نغ ل ت2 !اهأربأ اذاءا ارشلاب لل كولاو ركاذه ىف ةلافكلاك 00 ننقل ا 7 1

 قيلعتلا ل.ةبالكءلقلاو نيدلاز ءءاربالاكك لعل !|ىنعمءاربالا ف ةنال (منا قملعت لطرو هلوق) ىانز 7 4 د 0 ا

 0 : دلا نود هيلاطملا ل يفكسحلا ىلعامو تءاثلانال (ممتي لمقو هل أوف) قيع طرعشلاب|| ل م

 بولطا ايلا قلاب ىقحت كاذو ك» .اقلا نعل عننا ناب تقلا نهج روب لاضع انامل تاكف مج اسعي 3 دم 0 0
 لالا مج رتهريغو ىل زل قامر هاظو اضحماطاةساءؤاربا ناك -ف 5 لاذ اد ده قة او ليفكلاامأ 1 0 00 هيرو نم

 نمدارملاو رهف راعتمزتغ طرششلا ناك اذاام ىلع بام اةياور ةداردلا ىلجوهريغك هي فنصملا مزح 0 جيدعل .ى/

 هنال (دودود_< ةلافكلل الطو هلو5) ررد عفن بلاطلل همف نوكي النا فراعت ةمريع طرشأ !نوك || 1 3 داعبييو ل
 هنالعص دما هلع ءىلفك ناف 0 2 |سؤنب هأذ نعم هلوق) ىنيع اح اربغ ىلع م أ اذا ةدتبال انزل مرا

 ىضذتقمو ةععلا ققمتدف لم كلاما ط .: بحاو امو سفنلا ملت نال هلع همحوم تنترت نكمأ ههر.٠ 4

 صن نك! اهمف بجاو سفخلا ماستنالة صلال دودحلاىفاهب عسمسازاةلافكلا ةعصللعتل اذه س0 27 يف

 لولو رينا فد ةلادك قءارفدامعلل ىتلادو دحلا قكلذ نا ىلع هب زامل دنا اوفلاىف نك ٠ سمي 10 8
 نصر. 11 مو

 كالهلا دنءاهتع# بعام ىهواهسفن ةنومذمامانايعالا نال عا (عيضو هلوق) ىنمعلل ةيادملا] سعت 001 0
 مقتل لانا ىنانلا مم الو ىنأ سكرة افك لا مصن لو 0 اهر ريغت وأ 34 0

 اب نو عم عم اوهلدنو أهليع عقدنالاهنعج رذال لمصالا ىلءانوهتم نوال ناوهو اهطرش /. كليو 5 نمل ن 1 ااا
 نا
 كله ناف يلا:ةلافكلا ةمع الاناراشالا ن نعانمدق ن؟لرهنرهاط تلاستلاو ناللادنوهرملاو ا

 نهارلل هنمدءاوس(نوهرعو هلوة) هداعب رمان اصلا د كاذب 6

 اهنعال ل.صالا ىل_عةنو م ةع تلاها (ةبام أو هوق) نلوصفلا عماح نءرعح قولوا

 دنعاهدر دو>و ىف كشالذاةنامالا ملستب ةلافكلا ةعص ىدنعهحولا ع >2ل| ف لاق نكلاهباس الو

 هبر ىلا دودرملا لمح اهريغىفو ةلختأ اننوكنةراحالاو ةراعالا ىنعبا موخأو ةعب دولا ق هناريغ باطلا |

 كون اوممارتلاو 7 "امل 11 بح اونعلا مات نألا 3( عسل ماشن :لك وايل وق) رج

 عل



 ان (نيكىلنمىلع) 6
 لكولل عقب هناججارلا نا ق أ س نكل ءادتبا ل كولل عقب كلما نا ىلع ىن.هوهوروتلا فلق ىننعىرتسكملا
 يك هنادا لمق لسصالا نم نهردحأ لا فكل ةساسخملا ن نءردلا و قرفلا دال

 !نعرد سن>الو ةمزالمالفالاو هلثم ندب واطإل ليضكحلا ىل_عن ..ك«ملوهرعاب لفك اذا امه

 انك ا ركل كب ل ل

 لفك لاكرمال انةلاوحما تناكو حوا مزولاذاهساعلاحم او رحبلا فاذكه دحو لمفكلا نع لولحنا

 لوصا نم نك,لاذااسعةيلالينرشلا فددسق (اضبأ هنعلوفكملا سح ليفكلا سح نافهلوق) رهت
 ىو منا عنتموهو لمسصالاب كلذ لعف نم مزاب ا مزاد الو هللفك سدحألال صأ نيدملا ناك ذاق ناادلا

 لوفكلاوه سح سح ناو هصنوىناتسهقلا نعاني هلةئاملءلديرظت موزللا ىوعدف لوقأو
 يد اةصالخاءاضو ردا قي ةاشتت ل نم دح نأ هزأق نسل - كاوا |نيونالادحأ ن ءالمفك ناكاذاالا هع

 02010100 منيدملا ناكن او عذتعالل فقكلا سدح ن اق حي رص اذهف

 | ئربوهلوق) لوقنللافلاذع هنوكحل ضمد هعبت ناو 5 ءاالمتر ثلا نام ىلع لوعد الق طقذ لمصالا

 قيد هيلع سدل هنال لمفكلاةءارب جوت هنءارب وءادالانأرعب ليمصالات ال (ليصالا ءاذاب ليفكلا
 نمهملعل < 2 ل|نايلئاسقلا نارهاظو ةءادهللاعمتىجاد زيدل نودب ةيلاطملا هبلعامتاو .هعلا
 طقسف ىكحرحا هبل" اقلادنع نسدلاددعت نالاعاجا أردد لب كلاذك دلو لمصالاع اذانأرمال لو

 اة نيضراخ لك انا اريبجوتال هنءاربن ال هثاريابدنق .(حنالصالا أرباولو هلوق) رحب دحاو ءادان
 اًيرياهدعبولو ليفكتلا نود ليصالا ئرتةلافكعل ال 00 ءاضق ناك هنانالف نهرمف نالف لع اغلأ

 مزاب اسعلفكو لاك ل فكل نءاهطقسال فاطلاريخخأت بال لدصالا نع ةنلاطماربخأتن ال هريخأتب و
 10 .3 هومو لمصالا لومق طرشنل (ليفكلا ئريهلوق ( ةمناخلا نع رم . هقتع دعب روما ديعلا

 علان ءرهجت قالخالمأ لدفكت ]ا ىلا نيدلادوعب ل-هودن 0 ةرولو لومقلا ماسقمموةبدرلاو لوسقلا

 عابئأ ىنهتناهلةلافكلادوعت الاطساغتولف هلك ّئربءافو عسب نوهدملا عاننم) اوصفلا عماحن ع ةمفو

 ةبعبتم دغل (سكعنيالو هلوق) ءافو عسب ليفكلا هي لفك ىذلا نال اءاشسنيدلا بر نمن ودل

 نما 0 اقب و هيلاطملا هبلعن ال الوأ لبق (وهئرب هلود) ردعرفلل لصالا
 تقولو ليفكلاةريدترالدثلانادروأددب قلب رتحبف تقومماراهنال فكما نع راتب هلع

 سدلذا همف كملَمال ل فكل قحىف ضتاماةسادد وْملا» اربالانابسجأو راتعالا اذهاه هد هدرب ديرب

 3 ”واا فغناكن ا هل ندلا بهولو رهن اطاقساالة بلاط هريخ تف تقوهلاامأو ةملاطملاد ريالا هيلع
 طله لفكللاو هيلع طاساذا محن ندلا هيلع نمريغأندلا هبهو لوبقلا طرغش اريقف ناكن اهملعهب

 انضيش طخ ةدابز ناله رودوسضألا ىلععوجرلا ل كلا دما زا ةكلدح ولا ندا ىلع
 ةسهلا فو لوسقل |ىلاجاتصالءا ربالا ىف فلتذم ةمحلاو هناربا كح لمفكلانا ةيلالمترمشلا فاك لضاخلاو
 لكلا لودعل اىلا جاتحيف ةقدصلاو ةبهلاو هثاربا كح قغتي ل لليصالا فو لومقلاىلا جا احم هقد_دلاو

 فرمصنانةلافكلا ديس لا ليفكملا لع ناسا نال( األ يصالا نع جي تاو ق) ا

 لحولو لجال الواح لسق لصالا ىلع عسجرمال لالا لول لبق لسفكسلا ىدأولو نيدلا ىلا لالا
 لاقف لبصالاىح ّيدريص' :لاقفمملاطولو تلاطلامخاتاولورن ” الا ىلع لحال هنوعامهدحا ىلع

 لسالالاصاذاامأ انربهلوق) ردراتخاوهو الق و ممل ل ف 5 أرمي له كدلع قلعت أاهيلعىل قاعتال

 فلالا ىلا خصل ةفاضانالف ليفكلا اصاذاامأو لمفكلا:* ارب بجوت هنءارب مو حصلارأرب هنالرهاظف
 0 0 اا واةعب رأ ىلعةلئسلاهذهو ةرو رش لبصالا أريست لصالا ىلع ام ىلا ةفاضأ
 نا طرعشوأ كلذ كف يم طرتشن لو اكل ذك لصالاةءارب و ااعمج نآرعمق امهتفأرب
 0 عج ريف ىنبع لصالا ىلع هلاح ىلع فلالاو ةناه هنن ء.دحووهأر بش



 (نيعملا جم نمتلانلاءزحتا) 1
 اذا تح فن قح ىف لمقب وةحصلاءامرغ قحىفهرارقادرب نيدد رقا اذا ضد رماكه سفن قى نولطملا
 رقأ ام باملاو هلوق) رهن نمه ع سدلو دي دشتلاب ىندعلا هطبض ذفني هلوقو ىلو زدلرغلل ناك: يم لضف
 (افرعه-ف لمتس» ىوذلا نالهلوق) ره لاحم ىف ماعلا نيدلانةلافك هيلع ملاعةلافكلا نال .(هن
 ةاضغل ىلع هم للكل مش نارمالا ىنعم( عجر هرما لفك ناف هلوق ) رهن ولطملارارقادتدمب بوجولاو
 رومأملا ناك اذاالا عربتلا اطدصقتلل|نوك. نازاوحم عج ربملاهبتعدرتولف ةيناخملا نعر< ىلعوا ىنع

 رد ه:مرارقسالاو هدنع مهاردلا عضو وهنمذالاو هتذن ادم لح را اداتعي ىذل اوه طل اواطملخت لاقرب,

 ىذااوه طملختاو لصالا نعةيلالمنمشلا ىف نكل لامعلا نم هنوك ارتشا مدعهرهاظو تفلا نعاض» | ني :
 قاطأو ىسهتنا نانع ةكرشش هك رشواهريجأو اهلا .عىن الان اوةجوزلاودأولا ودلاولاك هلاعف نوكي 0 0 2590

 نكلوامهنههتعم مدعل هملعر وعاد ءلاو ىصلا ىلع عوج رال-فو رمأ متن نعد قمه ورم الاف نا ل كل 58 و
 ةمهلامه نوذأألا فالخ هيلو نذايوإو اقلطم هيلع عوجرالف ىصلاامأو «ةتعدس ددعلا ىلع عجرم أ 0 0 0

 ىللن زل ىناك اعريتاهتوكل ةلافكللالهأ امهتم لكنك ناو ىأر حبا ىف اذك [هالها نك, ناو امهرمأ || انهو 0 ءاغإإ
 اهب ىذقورعالانابلعدملانهربفابىوعدلاد_هبةلافكلا ليفكلادحولامعفعوجرلا ف قلطأو | "ل 5 كرر: كطلإ
 اض.أرحرفزلافالخ هيلعءاضقل راعرشارذكمراص هنالاضقانتمناكناو جرب هنافىدأو ليفكلا ىلع >فد/ن اى *ةينزب_ ايفو
 ىنع مطاو اى لامةاكز نع دا لاقاذاامو دل افكل ادرمالا نيب قرفلا»باوطدةوريكلا عماجلا صيخلت نعأا كسري . كج را تاغ .
 ص هرقلا كل نمضي ةلافكلا ىف ةرمالا نا قرهل ل صاحو نم اض ىنأ ىلع لدةدملام عجربال نيك اسم ةريشع هير كج 0

 ضروهةاواة ماير مالا عج ربالاذكو ب اهتا بلا نهضت ةرافكلاو ةاكرلا'اضق ىفو ىنع ةظفل ركذاذا ع 0 ,

 ةيناخملا نعرهت نماضىفا ىلع لاقاذاالا ىلعوا ىنع قولو هنرافك نع ىدعلاواحلاوا ضارقالاوأ ابنع || جر ترم ف
 ناصتسالا ىو ساسقلاىفكلذكمرمأب واعوط دم نوكدهرحأ رغب لج رهارتشا ذاريسالا )ملااهنعهمضو
 عج رب قفنأف ىرادانبو ا ىلانع ىلعكلام نم قفنأ لاقولا ذه ىلعو ىلع عج رتن | ىلع لهن ناو عجرب
 هبذو ىبوتن |لاح لك ىلععجر نماض نأ ىلخالو ىلع عمجرت نا ىلع ل ة:رلو هنيدىذقي نا همأولاذكو
 عوجرلا ةثرولل ناك هكر تنمدعأ ىالات ام مهتأرمارهمريغصلا هنبا نع بالا لفك ذا عسا نع
 ىبتاالالاو عجردوشان اف هسفنب ىدأو اف ةيالولاتوشل كح ىصلارمايةلافك هنال نبالا بدصن ف
 كلذ ىل عرب هنا نظ ىلع ىدأو ةداكلا لدبب لفكو لاك ةديتك ع جر بةدساقةلافكب ىدأ (ةسمتت)

 اعهلوق) هأطح نيملا نظل اي ةرمعالمهلوق نم ىذتست هذهف :ربوذتلا فنصمو نيلوصفلا عماح نعرد لو ا راج /

 ردقبالا عج ربال ثنح هسنج نموهو نيدلا نم لقأ ىلع هحلاصاذا هنا نم ىنيعلاهرك ذامىلارعش (ىدا لاير زي كلر. :

 هبضعن هلك نيدلا كل ههنال هعيمن هلع عج ريذثن ف لدفف قابلا هبهينا ىلعهحلا ىاذاالا ىدأام 0 كرر 4

 ةلزنم لزنفءادالا.نيدلا ك|م هنال ىدأ اسغال (نءغاملث عج رهلوق) ىسرتن اةيحلارهضعت وءادالاب 1 / 8 0

 ةزئاج ىهو هتابحلاس هلههو وأ هنراو لدفكلاو بلاطلاتامنايشرالابواةبحاردك.اماذاكسلاطلا| 2 هيرب كيتي: ا
 رومأللا فالك ةرورضةحلا ىضتقع ئيدلا ملا لق هنال نيدلا هيلع نمريغل زو قال تناك ن او ل فكل ار

 هنالئيدلابالاعجرنال هنمدوجا ىدأن اون يدلانمأ در اىدان |ىدا ع عبجري ث يحن دلا اضقن إو
 هكدلجأل نيدلا )ب هوولا ذو هرمأب ءادالابعوجرلا تح تدنب انو هتمذ ىف ئد هبلع بوصإلو مزمل
 (عج ري هرعأر يغب لفكت اوهلوق) ىندعوت آس نجا دأب واةدانزلاءهرمأ ف لاخيملامىدااج هيلع عجريف
 نءردهضقب هلكوونيدلا باطلا هب نارماالب حوجرلاةل محو عج ريق سلجم زاحأ اذاالا هعرتتل
 ساجئادع:زاحا ىأ ٍلعلا دعب زاجأ ناو عمر يملءرمأ نودي و هلوق نمرردلا امو ةيدامعلاو ةسجلاولولا
 نءلفك اذااكليدالا ىلعهيوو لمق ه.لوفكملا عفذاذا عمجر بالا ذكو هيلا ةراش لعل ادعن هلوق فو
 ةدلاطملامزتلاهنال (هنعىذؤب نالبقهلوة) رهلعوجرال بوولا لبةاوعف دف ةزحالابرحأتسا
 نم عئاسلاة لزم لكوملا نم هنالءارمشلاب ليكولا فالكم كتل ل.ق عج ريالف هادالاب يدل اكل ةزاسغاو

 ىرشملا



 (نيكح مالنم ىلإ

 نماضانافك تعض نالف صغ نال أولو بصغلا | ققحت مدعل لفكلا ىل نامخال هفانأواراقعأ]
 عصا هناف ىلعفهوهعت انام رضاح ةءاسج ل اقولام اهدنعر اعل !بصغ قمت ىلعءا: دج افالحخ زحل
 مص» و مدنال ىلعف نارمس نم كياصا |خانالف ع انةيزازيلا نعهمقور هت ل يفك-لا ىلعف هعباب مومأف
 ثمح روذلاب ةلافكلا فالخع طولا ىفاكمتعب ام نعه|.ماذاةعباسملا لق ةلافكلا نع عوجرلا
 هلوق نا قرفلاو طرشب سدل ةعب املا نعءديهتن اةسحاولولا قامرهاظو هلسق ابنع عوجرلا مصبال
 مزال. سدل مزاللاريغ ىلع ىن.ملاو مزالريغرمالاو هعن ايلا ق هنأ اك ةلالدرعالا ىلع نم لا انالسف تعب انام
 اموتءلاطمن اىلاراسشا (امبملاطوا هلوذ ) رح مزالب سدلام ىلع ةيفريغا مناف ب وذلابةلافكلا فالخ
 كل زهانغالو ىلو الانامهدحا ةيلاطمهل ناهنم اءو هداقال مهمل اطول اقول هناو فنصمما مالك نه مهفتال

 ناك اذااماامبلعالاجنددلا ناك اذااذهو رخ الا بلاط, نا هإ ناك امهد_حا بلا طولو دعب هلوق نع
 ةاسحلا لاحةءاصولاهريطت (خاةلاوحما نا[كهلوق) رهن هيلع بلطلارمتقا طقؤامهدحأ ىلعالاح
 رحاربغ :راحالاو ةراج اة رحاب ةنبعم ه2 مهي راعل ان ااولاقد5 تلق ن اف ةباصو توملادعب ةلاكولاو ةلاكو

 0 لف همدعي راعلاو ضوعلاد يفت ةراحالا نالةراصا نكت لات تاقةدسافةراجا لب ةراعا تسلا
 نالزي.بصاغلاد>اراتلا ازاهئمبوصخملا فال (رشكالا بلاط ناهل هلوق) ريتةراعالاراحالا
 امأو كلذد مب رخ "الا نمكنلخلا هنكعالف هى ىضاقلا ءاضق دنع هنمكلقلا نوع ام_هدحأ هرامتخا
 5 عملا قحسان اكو حل زءاف.تسالاة قمقح هنمدج وقملامهمضتقتال ةلافكلا ةيلاطملا

 روزئاحو هف هل لوفكملاهبىضذرو يدل ا ىلعف أ طخ نالف كنب ا ل-ةقوا كإتقو | نماضانأف عدوملا كد
 اذكرده هلعف نالو هنعر فك نال لهأب سدل عسسلا نال ىبتنا عبس كاك !نأ فالخي ىلاقرهنلا نع
 ناك اذاا ماتت عملا ناك اذاةلطان عملا سفنب ةلافكسلا ن اف رظن همف ( هسفنلو ا هلوق ) اننعش طنع
 انذعش ل ةن لوق او ىوج نعال اك دمع. دساف هنا ىلعانه عسملا لجو عبمبملا سني ةلافكسلا حدتف ادساف
 لبقو هصنام مهلا عسيبلا ف عسمبم سفن ةلافكلا لطب ىاق ا ساسعف راشلا لوقدنعراشخالا نع
 ناف (ءاف.تسالا ناكمالوا هلوق) .ها هدعب زقهلاوك الملا لق ةردقلل كالخلابلطمتو مصالاوهو مك
 لاما ةلافكلا نوكل ليفكلا هيأ م1 ن اواكم بلااعل !ءاغتت_ساناكهنع لوفكملا مساذا ليفكلا
 (نماضانأف هلوق) ردءادالل ةلسسو همو دة نال هصاغوا هعدوموا هب راضمو (هنعلوفكموهو هلوق)
 ع راتبهنا هلوق) ىوج- كل نِماضانأن المفكر ريصن الهنا مدقت امن الذ ىلع ىذلا لاملا كنىأأ

 اةلافكلا مهن نكلومهلوق) رمتامئالم سلا هنعلوفكمرغوهو نالف مدقوارادملا تلخد ناوا
 مال قيلعتلا نا همف خا ن الو رمسوهو ىد زلا لاق ىفاكلاوديادهلا عفو اذكه (الاحلالا بحبو
 تاثلاو هريغو ناضضااقهرك ذهرتور ادلا لوخدي هقلعولاكر اصف حالمريغ طرسشلا نال لاسملا مزلبالو
 الايبلابملا بح وةلافكلا خدش الج االعج ناورطملاءاحوا خب رلا تدهن اود مماالو مسنلارثك |

 هر و صو لاحم ا ىف كلا تورث مدعامرنم لكى نا عماحت لمجأتتل | ىلع قيلعتلا لج نمرهنلا فام باحو
 لوانتملهل ود) رطملا“جنامىلاوا ّخ رلاسمت نا اهملع كل اع واهب تاقك( لوش نا الحا امهلعح

 ليفكلا ىلءوالصالا ىلع ىأ (نهربف هلوق) ىوجلاملايلست,ةلافكلاوالوقا (لاملاو سفنلا
 هلعسعتال نهرس 1 ناو ةيناخلا نعربت بئاغااورضاسحملا ىلعءاضق كلذ نوكرو لصالا ةيبغدنع
 لسةبالف عدم هنال ليفكللا ىلءالو هنع لو فكم اوهو بولطملا لعدم نوكبالءااط)الوقنال ئشأ

 ىنيعبلاطلا ابعدي ىتلاةدان زللركتم هنال .(ليفكلالوق لوقلا ىنعب هاوق) ىلإ زةتسالاهلوقأ
 اعف فاحلا نال تاتبلا ىلءال لصالا ىلع بج او اذه نم ربك نأ معن الك نانيلعلا ىلع (هنيك عم هلوق

 «.اده] ن ابرق ول ىتحةداعهب لفك. ارق أولا عديقب نا ىتش وىوج ملعلا يلعالا سدلربغلا لعسح
 قدصي وريغلا ىلعرارقاهنآل (ليفكحلا ىلع بولطملالوةذفتيالو هلوق) رهتهنم لبق امهرد

 هيصعء.
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 ةاافكلا تحصاذا ىاامبملاطوا
 تلات ناراخاب هلق كلا
 نودملا بلاطءاشناو هن لءفكلا
 وهف ىأ (الا) نوهدملاريبكلامملاقو
 نع ( ةءاربلا طرعشاذا) الاري_ذع

 (ةلاو-نوكن ذنبك ) نوددملا
 طرش ةلاوحنا ناك ) نوبدملااريبق
 ذئنيف (ةلافك ل يحلا مأرسالنا

 ملو(امهدحا بلاط ولو)اض  أريذع
 (رخ الابلاط نادل) لاملادخأب

 يلعن جاوز ايلاتع ناولو
 طرسشك )امل( عالم طرمشب ةنافكلا
 عببملا قعس|ناك قحاب وجو
 ناكمالوأ) «فنلوأ هنعَأ نماضانأف
 مل: ناكحمالىأ (ءافيتسالا
 نوحو هلوق ىلع مطع هنع ل وقأ لأ

 ةفاضالا نالتردقم همف مالل او قا

 قمل بوجول طرشكىأ ماللا ىنعع
 ديزىأ (وهو ديزمدق نأك )
 رذعتلىأ (هرذهتلواهنعلوفكم)
 اناف(ربعملانءباغناك )ءافيتسالا
 ةلافكل ا قيلعت مصن (الو) نءاض
 نءاضأناف (حراترد ناو

 حصن الحا ل_عجوا) نكل(و)
 لاقولو (الاح لاملا بعسو ةلافكللا
 لوانتمل هءلفكتام هلع سحو
 نافإ) ىلوأ ناكبل لاملاو سفنلا
 تافكتلاقنان (هيلعهلاع لفك
 هلوفكملا (نهريف) هيلع كلا
 مناد ىا (الاو همازعلا ىل-_ع)

 ليفكلا قدصإ هإلوفكلا نهرب
 لوق لوقلا ىنعي (هناحرقااع
 ىلعهئبع عمرق|امردق ىف ليفكتلا
 ىلكءبولاعملا ل ووذفشالو) معلا فن

 لوفكما لاقناىأ (ليغفكتلا
 ليفكلارقا دقو فلأ ىلع هلهنع
 ءل ل وذكل ةنالو ةنامسم#
 فلا ليف لا ىلع هل بحال



 (نيدملا خف ن مثلاشلاءرحلا) 4

 ردلا ىف املاوالةةردقم نكت ناو اقلطم ةقفنا ا.ةلافحلا مصتو د زازيلا نعرحزاحل جره لفكف
 ربك اهرجت ىةعطقدتةر رقاريغف ءاربالاوءادالا ريغب طقست اهنا عم هر رقملادسقتلا نِم ءاشالاَنَع
 نءءابشالا ىنام تلد ناف ساق ادال ةجاحلل ناسعتسالا اهيفاو ذحخ مون“ اكفقالطل او توما ررقلاو

 اهتانالعم معنال اضرئاوااببءاضقلا ل-.ةةقفنل لاب ةلافكلا نارك ذ ثمحرهنلا فالق فاومدسقتلا
 ا الرا سلا مقلاغكلا ”الف فمعضدناالا نيدةينكلا لدي و لاق امبالا انيدرصتال
 اهل فكهنا ىلع و#ءاضرااواءاضقلا لبق اهبةلاغكلا ةعت مذع م نينا ف هك داما ّمثلاقتلق
 تناكءا اوساهب ةلافكلا عت نم خف غلا . نءتاقفنلا قوه هءلع صنامهنر رق نامزلا ىذع تطقسامدعب

 اضزاواءاضقلا ل.ةولواةلطءةددعاوب ةلافكل ا نا هإ صام ةيناخما نع انش ل قنوالواةضورفم
 كلذيهبن ( هنع تافك هلوق) ب باوصربع نظ اهباع امضارتوا اهبىذق ىتلا عة لايم قفانذش لاق

 ىلع ىذلاكنسدلاقولام فال ذم تنهغ كل ذ نمو لشمإك مازتل الا يعل ري ةغص أن نادك : ال هن | ىلع

 ىلاو قدلاعتلاروص تا ستكارالا مزات الد..ءاوملا نالال فكر هص. ال هضمق !ان' هملساانإ كلا هعفداانا نالف
 ىدنع كلامه. لاطت الكرملا املا الدنهريغو ىلإ اعجلا نس . قرفالب نيدلا ىلا تفضاااذادنعاذكوى عك

 تمزتلاو اهملعام ىَدْؤَأ نا ىلعو هلام . ىلع هلوقك هلا فكل كموزللا ىلع لدي ظفالك (ةتث) رهن
 كلام ضعباذك (ه_ءلعكلاعوأ هلوق) ا الالب .ةوه.لعاسعكال
 ىزتشلل ناك ق<«-ااذاق (: حلا ككردي اموأ هلوق) جفلان نعرهءاشرادقمىا نيس نا همزايوهملع
 هلسلوءاشامسمأن م نفلاذخأبن ا هاناكسمل قاقعسإه لع تيئاذانالوا عئامل | 34

 هلناك احروظول عملا نا اوعجاو كلذ فسون ىنأ نءوةناوزارهاظ الو ليفكحلا مم

 ةلردلاو سرغلاوءانمل هع: ليفكلا ىلع جرب راالوةيزا زبلا قو لاق جارسسل|نعرهنءاشا مهما 0
 ذئني-و لكلا فدقعلاعسثر احن ىرتشلل تين م.همملا ضعب ىحتسا (ةسقت) ةءدلاامتوكسوعا رلا فب
 تعبااموأ هلوق) ىدنجربلا ن ءىرج ةيداسلا ىقهركذ نما ماقال قسم ان كردق ليفكللا نمد
 انةلافكلان العلن ءاضواف هنمدتي ريش امال هنغل نءاضفانهنمتعدابامىا (خاانالف
 11و وطستلا ى عم ق نوكمذانالف تع انن او ا ءمةطرشةروصل اهذهفامو أم 000--

 اذاف موعلا بجونام فرح نال ةماعانالف تع : اراعق ام ةلكو طوسملاق :لاقمومملامدعف ناك ام تسدل

 هعس ناكلذ قىوتس و ليفكلا ىلع هلكشل دف ةرعد هب ةرهدعب انامورمتلا عم ..ج ىلع كلذف تقول 1

 مرك ذاملوقاو ةملالدنرمثلا نام حلا لوالا الا همزابالذا ن اوا ىتموا اذالاقيلامفالضيدرمخودقتلا
 مالك اذكولمقبردلا 00 ني نبك ىفام_.هقلا هلع ىرح موعللام لعج نمىلالمنرعثلا

 مفانالف تع اءاملا قولة ف توبأ لاق درا ف قوهصنو موعلادفتالامةلظفل 5 مج -ربديقت ىتنعلا | ,

 هلك همز, ةعاسمسناًدياو رفسوىأ رداو ىو هدعنأم همزاد الو ةرم لأ همزلد ةره دعت ةره هعبأمق

 دقعدعب لالا ىلم بحل اعةلافك نوكمف لة :لاهيديراضاموه (باذامو هلوق) ا
 هلوت) ىاكلانعىوج ليفكسلا ىلع بتال ةلافكلا ل لمقامجاو لاما ناكولىتحهلمقال ةلافكلا
 نمواكل هدو !كعب انوا س انلا نم .صغنموأ سانلا كصغام فال )يف !عو نالف كسسصغامو

 : ىم» ىتح لطاب هنأت هتماضاناترادلاوده لها كلب صغامةلوقك ل طا مناف لفك انف هتلتفو | هتنصغ

 كلامدحأ ذخا نانا ذه كإسادرمغل ىلاق عماحما رمش ىف مالسالا عش نع حاتفملا ف نكلردهنيعباناسنا|
 ' ةعص ةيثح نمالنامضلا ةحلوقاو نا سل 523 نماضانأ

 ّْ بجورال ررغلالاقثدحةلا فكل اتاك نههاشالاى ام لملديهرغ هنوك ةمانح ن نم لد ءةافكألاا

 ورغلا ناك اذاالا نضال صوصللا هدأت مكلف نمآهناف. قيرطلا اذهكإسا لاقواف عوجراا
 .[| هنمبصغولو طرشلابرورغلادجو حاسة سم ىنهناكشالو لا ةضوافمدقع مك ناكوأ طرشلاب

 ن1 0 و وح ا. د و وا وو



 0 (نكمرمالم ىلع)

 ها 1| ناهناضت :ةالحراشلا رك ذاملفل اخموهوور دة نيس ملواةحىعد|نابراد مار ؟ذمدع ةثاملاناسب

 اريعلاقك ذاكر ملا امن قرفالو ةثيدرواةدمجا هنو كك اهفصورك ذمدعا ماب مدعنم
 | نسب _0ا رماد افكهدهنا اهو (حاد#لاقو هلوق) خلاريغصلا عماجلا امرنا عج

 1 ترسةداعلا نالف نس لاذامأ هم ءاع ىعدملا ىلعامىلا فرن اقأت عمو ذ لاملانالفىوعدلادنءلأملا

 كعريمرر ا بيحا ىلا هنامب فرصنا نسب ,اذاف موصل لحاعف دىذاقلادنعالا منو :.ددالوا نول ممق ىواعدلا ىف ماجبالاب

 00 كى, طر | املع هم نصاب الاضت أ لاملابةل افكجبلاا مصتق تعصر س ةنلانتلافكلا نا هبرهظذ ىوعدلاءادتنا
 د ىو هر ١

 سكى د هنا لع لبر نسعي نحر هك واو مة رصتا رجح م اع لمعفالفالاو مصيب : هلعأأأم ارثلا ل_ع>و) هنالو

 000 00 0 ا ىلع لم كعتلا || قرمدتةاولو جل زل اناس كلذزاحرخ[نالف ىلج بلاط الام هم ءلعف اذكم .وةنقاوقن نا

 كهل / 1 0 0
 نوب “6 0 / ا عماجل رابع ةفرعمرك ذا اانا نمربنلاقاملىلوان اكل عا هيلع - امام اري الهذال هلوك

 ٍ ىوعدفى أ (ادح ف سفن ! ايل انكحلا ىلءرمالو هلوق) هريغو طوسملاق ذاذكو لاق ةكبم ملن

 ِْ دعت ملادع د1 وكلا ,هامهؤاف.ةسأن نكعالذااعاج ازودتالاموسهنب ةلا فكل نال دوقو دح

 ىدعر 0 ا نالاعاج ال. تكلا لعراض ح3: - ارجماو لثقلا  هنال صاصقل ايدو نممهذملا ىل- ءفدقلا

 7 61 . قاع كلي |( صاصقلاو ذقل 0 طرمث ىوعدلا نأ نم يجلب لاه زك ذام قاحالا ه-وورهم لاس ارش بجوملا
 كانوا عدس /ي مل ١ هلو رصقدارعلا قح نقلا صاصقلاود.علا قح ىلع ل قش مفذقلادحنال (رصامهددنعو هلوق)

 (كيمر 0 هيدعلا نمهريغو سدح ايري ن اانهامه دن عرج اريسفت سيلو اةلطمدح ىئةلافك أل مالسل هم 6

 هد 50 501 ا تذأب1ن ,اوهعفا ل ةدن] نأ نافذ [هتادرا دلو ددارأ اذاو راد تح هعمرو ديو ةمزالملابةرمأ» نكي
 يي 3 و 1 7 .٠

 - 0 دب عبات يلي زاك ىنيعلان الع اورخ ا كرادلاب بؤ ةساجاولوشفلازع هوم

 ل ردو . * || ىفهنعلقنثي> نامسلاة راق همقعتو دح ىئةلافك المال |ه.لعدلوق نم قد اعف ةراذملا اصل
 زر تبي ك7 || صااخ صاصقلا نان م ىنمعلا ورك داملاقدناق 22 < رش مالكن هوه لد هرطن هعورق ذانلو هضامزولا

 ل م ل ا د>قهلوذ ) ديعلا تح همف باغملا نارك ثدحر ملا فامدفلانيوردلاورردلا فال قفاو مدامعلا ح
300 

 هبواطمو هدو. نيب عمج نا جات ىعدملاو امهبنف طر ىوعدلاّنال (صاصقلاو فلا
 ا رك 1 ىقخاعرف

 0 6 مدد || ف قنالهلوق) ىلر طرش سدا ىوعدلانالدودان مهرنع فالك لل. فكن قاوتسدف هشفن بولطملا

 1 ا 07 ىطعاولو هلوق ) ىوجداعلا قو ةح ىف ناكاذاربحربزعتلا ف نال ىلا: نار هاذلا (زو<ريزعتلا
 ور

 , ارت نشا | ةمج ا! سحلا نال(لدعوأن اروّدم كده ىت>هلوق ( ىن.ع بلامربغ نم هسفن هي تدمج نأ م

 5 ا 4 تالماسلاو تانادل قة جداول ود .نل|تاسبنال صنف مل ذصن نووتسلاةداو داسفلا

 4 0 مالسلاهملعهنال عو رشم د اسفل ةمهتب سدح ١ او قل | ىلصأ ه,تشولن او ةمهتلا لدعلا داهمت تدثف
 تاريج/

 هعحالا ته :ثنالق ةروقعلا هات هبال تدمي ملام سدحتال مح لاوم الا ىوعد فالخي همهتءالجر سدح

 “الا هناا اطملءمالاناكاذاام للمشف هقاطا سفنلاب هلوق ىلع ف طع (3ا ىلن زهمات

 نلفت" الا ليقكلا تا لاطد وضرتوا كالهتسايقتعل ادوب همزاب اعرودع ءادنعلا ٠ نءمصتف الو |

 | هلوقو ةناخراشتلا 3 ءعرو ل٠ فكل نود ل.هالا ع ةملاطملاناف لس فكملو نودملاىضاقلا

 ع ا 7 (ةلوهعراو لوز - طا ذكةع ا ساي كالت

 لدي واو "اكوزريجتل (ر.ةالوهزا طقس لمنسوبي املا: نويالت وول

 شل ةنالداكزا نيداذكوام نودي هليوةسلدت اكمىق ل خد نم ىلع ني دي ةلافكسلا عصت الاذكود ودناذِلا

 ١ هبحامل نيكي را دحا لفك ارت ند كودك نمذؤبألاذفو جو لكم يق ان

 هسفنلال فكريصت هنالاعثا «نانوازوحال هضءق لف ندملا ةع-ق نالر دقم_فصنب ايت ر ذعتلهتسح

 |لام قعمد.ع قتءااذافقتعل الدب ,رجصعلا نسدلا تدق لخدو مالسالاو لخادتل اناهطو ةسل ةيزجلاذكو
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 (نمملا نت نم ثااغلا* رحلا) 1 ١

 | قدعامبانه ةلافكلانالةعت ”الاةروصلاريغةروصلاهذهو حو رشلا نمهريغ اك لسفكلا ىلعدوع
 |فدصملامزلاو ىهاهناىعّدا نذ ةيفالحت كلو ةمقافت اهذه تناك مث نمو قلطم لاع كلت نو بولطملا
 |مدع ىل_ءلاسلاب ةلافكلا قلعت ناوهورخآ هجونم امهنب قرفب و تاق ىوج مهودقفرا ركتلا

 ىلع دو«. لاق ىفرتملاريهغلا نا نم تعامل هسفنب لفكلا نمىلوالاةروصل !ىفردصادغه.دافاوملا

 ىلع لديالص الفك ق يلعتلا دوج و لق نكيرلذا ةيناثل اةروصلا ىف هفالذت ىنمعلا هم رص اكل يفكلا'
 ناءلوق) اعمنيتلافكلل نمذتم2ادغد,فاوا لنا هلوق ناكناو لا لج رلانقف فصلا لوق كلذ
 هموزلل طرش هنالل املا همزلب ل هيداقاو مث هملعام ىلعف ادغه.كتمفاو ن | لاقا ذاام ف الذع (*افاوأ :

 (هيفاو لق هلوذ) رح ةلافكلا مدت لف فراعتلاريخ اقيلعت ناكسف ىنعي ىتفملاة نم ىفاكدملا نسحصنا
 افا اواو هنونجوا ولطملا توع زعاذاالا لالا همزاب طضرموا سر عولف هملءهيردق عمىأ

 هدم إو بلاطلا ىتتحاولو ىلفكللا ىلع مزال لاذئاحو ركنمهنال بلاطلل ل وقل اهةافاوملا فا
 رولا ىلاقوهحرمشورب ونتةدحالا اواو ىلع لمفكللا قدص الوالكو ىضاقلا هنعسصن ليفكللا
 بيذتق مويلاهنيدن مقل فلحوأ عئاملا ىرا اوتفراخلاريىرتشاوا ليفكلاهدح رفد وفكملاتخا
 نعالبكو صني ىضاقلا نا ىلع نورخأ اة تدسغتفاهتةفن لص” نااهدمب اهرمأ لعج وأ نئادلا

 ولو فلا نعرهن لاسملابةلافكلا ىلا هي دعت ىلا :ر و رضالذارمصتقمؤ ديفملاماستلا نع رهلاةرومذلوه

 هك رت لالا ناك تتولا ىذم ىت>هعف دب 1 ناو ئرب بلاطلا ىلا همةد نا هتلزنع هئراوق ليفكلا تام

 طرشلادجو اذافة|ةاوملا مدع طرشد ةقلعم ومالف لاملابةلافكلامأ (ناتلافكلا عصتف هل اوق) ىنبعتسمملا

 ىرئالااهدو-و ىتنئالف ىندعلاملادوح و لق تبان تناك !منالف سفنلاب ةلفكلااماو لاملا همزأ

 لبق نمهلوقانبدقف سفنلابتلافكلا|ما (ىناشللافالخ هل ود) لب زتعح ةدحاو ةلجاهلفكول هنا

 مودخو عسلاكر ئاحريغ طرمشلاب املا بوجو قيل «تورطحخ ىلع طرمشب ةقلعمامنالف ىلاسملاب ةلافكلااماو
 عسواةلافم لا بايو عانصتسالا فاك لماع تلال رش سايقلاو هولماعت سانلا ناانلو سا.ةلاوهاذهو

 ناهنع ل وفكملا ىلع لفكلا عوجر ثرح نمءابتناعسبلا هممت ةلافكلا نالو تاعرعتلا نمهنوكلا

 اهقيلعت زوال ناىتش عسلاءاهبشلف مازتلالاءادتبانا تح نم ءادتبارذنلا هيشنو هرماب لفك
 هريغد زوحالو فراهتماطرش اهقءاعتزوحانلقف طرشلا قاطعز وت نا بحرذنلار اتعاب زالصا

 اردقمالام عديّلو قح كل عىل لاق ن اناهند موا هناملا نيس ن |نيد ف :رفالو ىنرعلالاقا ذغوادمق سدلا هئاملاكذ(خارانيدتامزخ ىلعىدانمو هلوق) ىليز فراعتمتافاوما مدعب ىدلعتلاو نيي.تلاالع
 مزابتثاو ىعدملا ىعداف راش دةنام ىلعفا دغهر كذاو الن اف هسفنس لفل اناقهعدرت 1 ل--رلاهف
 ديفيجارسلامالكو هيلع ىدملارارقابواةنيملاباما ىعدملاابخب ىتلا (ةئاملاهيلعف هلوق) ىهتنا ليفكلا
 دهم :عةمعلا مدعناىفحيرص (حنااهتفص نم. ءاوسهلوق) ردرر<1ذ لاملا,ه.لعىعدملارارقاطارتشا
 هاوعد متت نيس لال ىعدملان | نمد # بهذم هءجوت ىقىجرك-ااهرك ذام ىلعءاسب ى :وءدلا ةمص مدعلا
 لاملا,ةلافكلا عمت زو ىوعدلا ةعصمدعل سفنلاءةلافكلا مص" لفىذاقلا ساجيملاوراضحا بيعرف
 ةلافكلا مصت نا بون مجول اذهو عرفلا لطب لصالا لطباذاف سفنلاةلافكلا ىلع ةينصاهتالاضأ
 لة. ثحرطخاقلطمالام قاع لفكلا نابىديرتاملارو هنموبأ ههجوو ىوعدلادنع لاملانغباذ
 اهندب ناو مدنالن بواد هو هيةافاوملامدعدنع هل لفكلااهمزتلااةوُش رهذه تناكف هملعكل ىثلا
 مدع دارملا ارك ذ ىلبزلان العاو ىلب زلا فاك نالطملا بحوا ىذلاوه هيلا ةيسنلا مهع ن العدم

 ناس



 0 (ن كب مالنم ىثع)

 ؤ

 بلاط الوةثالثلادعبالمفك' ناك ما ةثالث ىلا لفك (ةهت) رهأرسال بلاطلا اريغ هسنحدقو

 الص اليفكرص» ل كلذ دع *ىر اناود ازولو ةملاطملا اريخأةملا نا رب لاسلل هلسولو ىتفب هيو لاسحلا

 رثك اوأ ماناةريشعراسخ اهنا ىلع لفكو لو هاشأور رد مزلتال ةلافك ىف هللا ىهو باو راارهاظف
 سل ابزعم ناضضاق نعويلالبنرمشلا ىف نكل ه-رشوريونت عسوتلا ىلءاهان منال عسس.لا فالذع مص

 قر. هشااهدعب بلاط الو هئالثلا مانالا فل فكحلا بلاط, هناف سؤ ىنأ ل وق ىناولحلا ةمعالا ||
 لاقاذو مودلا نم لق ملاذا امي د.ةمال ما ةئالثلادعبالمفكه نوك ىف فالتخالا نا لعاو لا ساسنلا
 لفك انا ل اقولو ن اضيض اق ل اقام ىلا اغلا ىلع ءراصنتق اوأ دم اركذ فذح راشاو ةيلالمرمشلا ىف
 هنالم ذوق ىفاليفك ق سال ةرشعلا تضماذاو للاسل ىفال فكرتصم ماد ةرمشع ىلا موملا نم نالاف سفن
 ىأ (خاقوسلا ىف سول مدقملا فو هلوق) ىسوتناتيقوتلا ل قتامة لافكلاو مادأ ةريشعب ةلافكللا تقو
 الوقال نيرخأَللانأر اذه لعج ثيح ةماسحلا تاعق اولا ام ىلارعش, حر اشلاف ىوج مدقتملان امزلا فو
 نوكي فك دارهاظلاوهو رهنلا لاق ىسفلا ةملغل عانتمالا ىلع رولطملانوةمعب سانلارثك | نالرفزإ
 رععلل(ليفكلاو بولطملا توعلطمتو هلوق) نامزلا كلذ ف ناكرفز نا عمنامزو رمدع قالتءااذه'

 رونءافت الل ملص: هلامناف لاسلاب ليفكلا فالذي هيلع بجاولاءافث ذمصال ليفحلا لامو ميلستلا نع

 هبعاملان |لسفكلائردسلاناهدنع سس لفك ل ةمالخ اى كل ديعلا لج باسل
 ةصالخلا ىلارهعلا ىندازعام لوق اورحب هتهق نمذو ا ريبالدمعلا سفن هي ىعذملا ناكناو دسعل ا ىلع لاسملا
 تاه لجرهيلفكسف ديعلا ة بقر ىعذاولو هصنو نيلجراةلافك بان نمنتملا ىف هب رصتلا أسس
 ليفكلا ئريدسعلا تا لحجر هسفنب لفكو الامدمع ىلع ىعداولو هتمذ نع هل هنا عاملا رهريفدعلا
 هنم ئرب مهضعن ىلا هلسو هئرو كرت ولف هفلخ هثراوو اهمصونال (بلاطلاتوعالهلوق) ىتا

 انذكح هتللاطمرت اللو هما ةمسنلا رب نمصولادحال هملسولو هراضحاب هتيلاطم نيو اسللو هصاخ

 هلوذ) رمت هيلعو هلاصت تبللا هه بصتشت ةئرولا د |مهوق اذه ىلع لك شي دقو عسباثبلا ف
 ئرب ىنعي هاوق) *يبعسوطرمش بلاطلا ل و5 نات ىنجاهلساذاالا (ملستلا بلاطلا ل ودق طرتش الو

 نعل ةيلولو هلوق) هيلعرب م لوبقلا أف ةلافللا محي هلساذامدوقنمدارماوهاذه (ةيلختلادرعجت
 ليفكلا ليكو مياست,ئربو هلوق) ىتيعانسام ىلعةلافكلاريغ مص نوكيدقهنال ( أرب الل يفكلا
 هرمأريغب ىنجا هلل ولوةلافكل اكتم كيلا هتسل وقر نا هتءارب طرشو هلعفك امهلعف نال ( هلوسرو
 لاقولو ليز تكسناال ليفكسلا رب بلاطلا هلق ناف ليفكلا نع كيلاهتلس عقدلادنعلاقو

 هيناخراتتلا نءرماضأ لفكلا ئرب هلسول ل فكل ل. فكن الدوفاو زحوا ناكل هشانملستب و

 قاسكل اريغد نع هفذ >زومص الوهو لعافلا فذدح زملااذه ىلع مزلب ( لا لن الجر لاق ن اقهلوق)
 طرشي بجتلا ىف لعف !لعافوردصملا لعافو خ رفملاءاننتسالاو لعاسفلا نع ةيابنلا عضاوم ةعبراىفالا

 اريهكلعافلا نوكمنا باوصلافم-مبىَأرصناو مهيعمماوخ فوذحلا لدا نمضتم رخآ ىلعهفطع
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 هللسف هتنوءاوس(ئرب هلو3 ) رهاظامهالكو لادلا ىلعنمعلا مدَتب ةدعاوم ىندعلا ف و قاف :الاوهو

 ةلافكلاةوحشلا هتنسلاقءاوسو رهن هطاققساهلو لءفكلا قحل.حأتلاو همرتلا ام ىأ هنالالوأ هلق

 نأ طرسشا ىأ (ماىذلارمعملاناك ءاوس) ئئرعكلذ لوق.ن أ دمالفالاو هنمىلطل دعب ناك نا الوأ
 ضاقءل نكرلازانأب رهثلا هدف ثحو ةيناغراتتلا فاك أرمسالالاو ناطاسوأ ضاقرصلل نوكك |
 هلوق) همص اض نأ ىلعهل لوفك.لاةردق مدعل ( حلاة يرب ىف هلس ناو هلوق) لني حرصع زسدلف ناطلسوأ
 همزتلا ىذلا هجولا ىلع ههاست همزا ف دمتم طرشلا نال ىتفيهيو رفز لوقاذهو (اننامز قدم هملسا

 هعاستءأرمبالهنوةلطب اووا كح ناو بل اطل نم رغلا نوقلطب الدل.لا لها ناكاذاام فالخلا لحو
 ن.-) ىف هاسولو زاحرخآض اقدنءهلسف ىؤالا|ذهدنعواريمالا دن ءهعاست اطرشولواقافت ا قوسلا ىف



 / (نيعملا خت نمثلاثلاءزجتا) 1

 ١ عجرب نأ زو وةشاحن اق ىوملا دمسلال وقدهغلا دتلانكال ريعضلا ل_عج .رهاظلا نا نم

 | لع هل ةردقال نال( مصنإال هزا هنعو هاوق) هج وأ ةثالثتددعت ناو هلو قاف لفك ل يفكلل ناك اذاام 0 هاب 0 |ةلافكلاددمت نمدارلانوكينازوسو (خارخ الفك هنمذخأ داوق) ىبتئارهاظتاوهلب سفنلا | 40

 هلوة) ىلي ز ىضاسقلا ناوعابولو نكم ملستلاوامارغ ناك اهباذع نا ىلاعت لاقررمذلا مرغلاإرلا | كنه 0 6 / | لصفيملو مراغمعزلا مالسلاو ةالصلاهملع هاوقانأو هرمأر يغب لفكت اذا اعسال هيلع هل ةرالوالذ ا هعلست نو 0 1 / هنيدي
 نال (ثلثلاو فصنلاك هلوق) ىوجف ,رعلا ىف ةق.ةح ىأ (اف رع واهلوق) ىوجتب وغلىأ ( ةقيقح 0 1 ”ثهو 0 0 ا

 أ (ةىلاو "ىلع و هلوق) ىنيع ةلافكلا بحوعحبرصت هنال(هتنعذ# وهلوق) رهنلاحلا قرتفن هلكؤذك" _ 6 2 ل 2 / ارا ند كة نأب ليقول ن كل ارسلا فا ذكزوصال هناف ىلئوأ قضن كل لفككه سفن ىلاءزجتا | مو ذ تارت ىو ليفكلاٍفاضأولو ىيءاهلكر ذكاوضعي وذ ناكفأز ضتالدإافكلا ق- ىف: دحاولاسفنلا و 6 ا در/
 |ىلاثلاو ةلافكت اك نالف ىلعاعتمزتلا لاقول هنأب ديا دما ىراق ىتفاانه نمو مازتلا ةغص لوالا نال 0 0 در د

 4 7 نحل
 ا ( همعزانأو هلوق) رهن ىلافالا _عوأ لاك كرت نمو هتترولفالام كرث نم مالسلا هملع هلوق هنمو هأنعع

 ليفكىأ (هبل قو هاوق) ليفكىأ معز هنانأو ريعب لج همءاح ناو ىلاعت ل اقامعز ىمس ليفكلانال

/ 

 | اند قحلا طف هنالةلامق كصلا ىعس و راضملا فاهرسكو ىذاملاىفاهتفن ةلامق لسلام 6 / د سس

 | ردعلاوهروضحو هنعلوفكملا ةيبغو توملاوةانحلا ىه تسلا تالاحما (ةسمتتإ رهن نامذلل لباقلا | كلا م .(1 500
 ةلافكلا هينوربمهنال فرعللانماضريصب فسوبوبأ لاقو (هتفرعم نماضانابال هلوق) انيس لددلاو نيل 3

 هن'اكراصف ةيلاطملا نود هتفرعم مزتلا هزاامهو ةلافكلا هءنوديربمهنال ىبلي زلاةراعو ىنيعلا فاذك || كار 0 2 ١
 انأ لاقولو ةلافكن وكمال هلزنم ىلع لدا نالوا هماعكلدا نال رماضانأ لاقولاذكو هلع كفةوأ لاق | نرير. ,ف 0
 | رال(همقهرمضحا هلوق) موزللا هجولاو لكلا لاق املا فالّدحخاهمفف هفي رعت ىلعوأ هفيرعتل نماض : لانو 0 لوري
 .[|دسيوأ ل جالا لولحد.نءهمحاص «رلاط اذا لجؤملا نيدلاكهيعافولا هءلع بسيف ةلافكلا ىف طرمشلايهمازتلا 0 كير تنور. ع

 0 اذالبق كانه ناف ني دلاب سحلا ىف لصف كل صفب نأ ىتش ىايزلا لاق (ىكا احنا هسدحالاو هلوق) ىن.ع ش 0 ١ اتعلر ياابو
 |ةندملاب تن ناورهط: لو ةلطامملا ل. لد سدحلا نال هملعام عف دن ماي وهسح لال ةرارقابقحلاتدثأ] 00 ا

 | لوقنللقفاومتصو هور ملا ف لاترصغ,نا تن انهاذكفراكنالاي4طءروهلناتنئاكدسدح | . ر.تاقز وأ منن ور“ ل ره
 |لوأ موف هسحال فاصخلا لاق كانا دنع ةندسلابتد'وأ سفنلابةلافكسلايرقااهريغو ةيزازمل 1 0 0 0 0 0 كحال

 |مزعرمظ ملاذ ااذهو ىهتا ةرملواواو ةسص ةنبلاامأو رارقالاف كاذك د ياو رارهاظ فورم (ةعح مر بف يأ كان
 |ةساخراتتلا ىفو هلاغشأ نم هعنعالو همزالمف ليف>لا نيدو هنيب لوحيال هنكل هدح الر هلظ ناف ءادتيا 0 0 000

 أمهدحأ هرضحأت ةدجاو ةلافكمسةبالجر ةثالث لفكجارسلا فو ليفكهنم قثوتسا هتمزالم هترشاول |.“ 0 ىلإ 0
 .[[لاقاذفورفسلا نم عتعولاذاا ذه (حلاةّدم هلهماهلوق ) ىبتانوقاسلا مبلل ةقرفتم اواع.جاوتربإ| <اكم 7 لدغ -_ ايو

 لل كلاب نارا قديقو هي زارلا فاك لاهماريغ نم هنيه أ نافربتلا و | "نو لون ( تح
 تغب آل رن [ليفك لسفكلا قثوتسس نا بلاطال هملا باهذلابرمؤ هناانلق عضوم لكى مخ ارذع 7 كر 0 2

 اما(هناكم لع لو هلوق) ليفكلا نيبو هنيب لاصال هناالا هقلط ف لاجةلالدوادوشب هزعىضاقلل 0 ا 6« رهظ ناالا هوا سدح او هلطه رهظهنال (هسحو مذ لو تضم ناقهلوق) ىليزهقح عمضتف أ مون 0 15 1

 ليفكلارمؤيو بلاطال لوقلاف ةفورعم ة رن هل تناكح ناوافا :ءءاولو همزالبال هنا مالسالا مشو هي 0 ةم همزالب هنا ىمخخرمملاركذ هعزالم لهو ىردتالةيبغباغهنا ليفكلااهماقا ةننسي وأ تلاطلا قي دصتب || 3 4 ا
 أرهغلا قلاقهبلا باهذلابرمؤي اذك عضومىنهنا ةنيببلاطلا ماقأ ناف ليفكللةالاو هملاباهذلاب 1 4 م
 ًأرمأ برحلار ادب قو دتراولو لعّداب راسو عم نال بلاطلاةندن مدسقت نا يجذب ونم-تشياماقأولامداإو ل هل 000
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 |ىناككلاو ى ل, زلا فاك نمعلا ىلع لادلا ميدقتب ةعداوملاو دامعلا ق-ىفال هلام قج ىف ىكحو هف انوم ناك

 رهو



 ٠ (نك النه ىلع) ْ 5

 ه.لوفكملان وكت ناو ةناكلل الدب فالخا هكتاتان نددلا نوك,نااهطرمشو ةمارغا هر آو ةمادتأ
 عربتلا كلعال نم مصنال ىتح عربتلا لها نم ليفكلا نوكم نااهاهاو لكلا نمءاف شمال انكعأ

 هملو نادتسااذا الا ىضلاو ىلوملا هل نذااذاالا قدعلا دعب اه ابو ىنعب ةراحتلا فهل نوذأملادمعلاك|

 أ نءردءادالا قانذان اوك واعرتتم نكد لف ىصلا ىلع نيدلا نالهصبف هنع لاملالفكبن اءرعأو هتقفنلا
 | نذالابولو بتاكلا نم عص'الا ذ كحو ىلولا بلاط: كلاما ذهب بلاط, ىصل ان اهداغمو لاق طمحلا

 | نم مصتالا ذكوهنذان ىلوملا نع هيلعنيدال ىذلا نوذأل لاو بتاكملا نمعصتو قدعل ادع هيدةءاؤنو

1 
ع اع لفكول رجلا ىف هركذام هيلع عرفتي وامولعم هنع لوفكملا نوكب ناو كدا نمالا ضررملا ا

 دحاو ىل

 ا

 بوصخملاك ةنوهذملا نابعالاو سفنلاب نوكت نيدلاب نوكت اك اهمال نيدلا.ل ق.م (ةملاظملا ف هلوق)
 || عر فيرعتدارااسغانيدلا ف مضلاباهفرع نمو ىفأ هاك ءا لا موس ىلع ضوسقملاو اذ ساف عملو
 ةلافكحلا ف, رعتلاىل ءدرنال د ءةحو روملا ق[كف اللا لم هنالهصخو لاما. ةلافكلاو هواهم
 ةلافكلاو سقلابةلافكسلا ىلا فيرعتلا دعب اهوعسق منا عم لاق ىومئادم_ سلا همهوت كسلا
 دوجو ىلع دياماوركذ مهنا عم امهمفاهراصخخاب ر عشر نمم-قلا ىل الافكحلا مهجسقت نامت لالا
 || ماسقالا عمج الو انتماعحايرعترردلابحاصراتخا ذو لاسملا ماستن ةلافكاوهو تلاثيسق
 |رعشملا مسقتلا نان باصو ىتن ميا تلاوا لاملاو|سفنلا ةملاط م ىف ةمذىلاةمذ مذ ىهلااةف اكرص

 لاما, ةلافكلاوهو ماسقالا د-الرظتلاررخ [ اهسقت اخ نا ىف انسالف هلا فكل ا ىلاارظذ امبف اهراصخانأ]]
 ناعون لصالا ىفاهعاوناو لاقذ ىجاب زلادرك ذ املا ىرتالان اسم ءالادةلافكو نوندل انة افك اهعونتل

 ةهم تناكاذااقلط هز وكف نودلاةلاغكن اعون لاما ةلافكلاو لال ةلافكو سفنلا,ةلاغكح |
 لديو روهملاو نوصخملاك كلذو اهسدل افكار وقف ةنوعنم نا عاشل اهل كاحوت هو ناسعالا كلا ا
 تايراضملاو عئادول ميانتا ةدجاو ريغةناما يه نابعانتلافكوكلذونو د.علا مد نعملصلاو علخما ظ
 ةلافكو اهعاستن الواهسةتبال ىأالصا اهل افكلا مدتالف ماسقل ابجاو: سلام كلذو فو تاكرمتلاوأ
 مضت اهبةلافكلا ناف عسبملاكءريغب نوهت منيعب و اةرحأ لاو ةيراعلاكملستلا ةد>او ةناما ىه ناسعانأ
 ةجاحا مدعاض: ارهظيو ىوجلادبسلاهدروأ ام ميسقَدلا ىلء دربال هنا مضت هدو ىبتنا مدت اهعلستب وأ
 ةمذألاناك ةمذملا ةمذ مذ سفنلابّدإاسفكلا ىف نسل هنا ىلع في رعتلا قر ردلا بحاص هدازامملا|

 | بهوواتلاطلاناللدب (ندلاقلبقو هلوق) ىزع» داك ندلا لحم ىلعالا مهفرعىف ىقلطتالا

 | ىرتشاولاذكو ممن ل نيدلا هلع نمريغ نم نيدلا مهو لمصالا ىلع هر عج رب و مص ليفكللا نم دلل
 نيدلا,بلاطمهيالو نيدلا لعن مالازوكالندلاب ءارشلاو ع لفكلا نماشش نسدلا,بلاطأ | ْ

 ْ امهدحأالا وتس الن ادعن اعرش هنم عنامال نءنيددح اولا نيدلادرو ريصو لاحم ندالو هب ةيلاطملاو |

 ا امأوامهدحا الا ىتوسالو نانيد بح نأ ليه هنال مدأ لوالاو بصاغلا تصاغو بصاغلاك |

 | هلا ةدصو لكوملا ىلعوهو نيدلان بلاط ءارمثلاب ل. كحول اكن كمه هريغ ىلع يدي ةيلاطملاب وجو |
 ةهالقىأ هل قةرو رضالو لقاسعلا فرمدت ميد رو رمذأ نيني د تح قدح اولا ندلا ىلع ءارثلاو

 راتخا ذا فيلو نب عرش اش دحا قعدحلاو نيدالا كال سصاسخلا بصاغو بطاستلا ف وءارثثملاو ظ
 | ثنحال هيلع نىدال نا ىلفكلا فل اذااعفر هظت ةرغلاو ىلي زرع الا اظن نأ هل سدلامهدحأ |
 ىلعةردقالءرمأريغبو امم, ةلافكلا تناك اذا لماش هقالطاو (سفنلاب متو هفوق) عيعأا ىلع
 مانا ناوعأب ةناعتسالابهراضحا نك« هنالفهريغب اماو ه.لاداقني هنار_هاظلا نالفرمالا ىامأ هعلست
 مرهاظلاوه ةلافكللريدضلا هلع نمحراشلا هءلع ىثمام( ةلافكمل |تددعت ناوهلوق) تقلا نعم
 ا رهنلا ف هركحذامنامءاو ها اءوغتدحاو لفك نان سغنلا ىلا ريعذل ادوعرز و ولاقرخلاق
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